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„СИМЕОН В МАГНАУРСКАТА ШКОЛА”                             

(НЕПУБЛИКУВАНА ПИЕСА НА РАЧО СТОЯНОВ)

Николай Димков

“SIMEON AT THE SCHOOL OF MAGNAURA”                           
(UNPUBLISHED PLAY BY RACHO STOYANOV)

Nikolay Dimkov, Bulgaria

През 1998 г., в кн. 3 на литературното списание на Факултета по 
българска  филология, история и богословие „Любословие“ бе публикувана 
част от ръкописа на малко известната драма на Рачо Стоянов с условно 
заглавие „Симеон в Магнаурската школа”1. В настоящия брой на списание 
„Любословие” представяме пълния текст на драмата2. 

Първоначално пиесата е замислена в пет действия. От тях са написани 
четири, а последното е само започнато. Авторът изгражда заплетено и 
сложно действие: заговори, доноси, сплетни, сцени на любовна ревност, 
зад които прозира борбата за власт и за престола на император Михаил и 
се откроява личността на бъдещия български владетел. 

Първият вариант на драмата е в стихове, а впоследствие е променен 
в проза. С малки изключения не само първоначалният вариант е запазен, 
но и неговата ритмика. 

СИМЕОН В МАГНАУРСКАТА ШКОЛА
РАЧО СТОЯНОВ

Драма в четири действия

Лица:
Княз Симеон
Вран
Зергав
Хриза
Поликсени
Павел
Василевс Михаил
Кесар Варда
Антоний
1 Публикуваната част е първо и второ действие на драмата. Виж сп. „Любословие“, 1998, 3,  с. 121-141. 
2 Оригиналът на драмата се съхранява в  Окръжния държавен архив – Габрово, ф. 822 к, оп. 1, а.е. 45 и 46.
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Лъв
Евтерпа
Воимир
Дан
Искро
Драган
Мирко
Поет
Придворни
Разпоредител
Вестител
Офицер
Войници
Слуга
Танцувачки

ДЕЙСТВИЕ ПЪРВО
В ложата на княз Симеона при ристолището на “Вуклеон”, извънградския 
дворец на византийския император. На задната стена сводеста врата, 
която води към плитък балкон. На преден план широка маса, на нея 
нахвърляни военни дрехи и оръжие. По стените накичени бичове и юзди. 
Два чифта книмиди са подпрени до масата. Няколко стола. По стените 
няма други украси, освен юздите и мечовете, един бюст на Александра 
Македонски над вратата към балкона и главите на фавни върху порталите 
на двете странични врати. Навън се чува шум от препускане на коне и 
мълва от човешки гласове.

Вран и Зepraв

ВРАН.  Защо си тук?
ЗЕРГАВ (който чисти с кърпа един теч). Защото съм наказан.
ВРАН. Наказан?
ЗЕРГАВ.  Да, защото не съм знаел какво е казал Златоуст за поста, очите ми 
ще постят, не ще видя как се с ромеи князът състезава.
ВРАН. Не е голяма загуба за тебе, че няма смешни гледища да гледаш.
ЗЕРГАВ. Дванайсет благородни юноши са там готови на дванайсет 
колесници и наший княз е между тях, боиле, като орел между кокошки 
плахи. Аз мисля, князът ще излезе пръв.
ВРАН.  И ти желаеш той да бъде пръв?
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ЗЕРГАВ. Да, защото той е наший княз. защото той е българин, защото най-
после, след победата му, може би ний всички, които сме под негово началство, 
ще бъдем наказвани по-малко, загдето ромейската граматика не знаем.
ВРАН. На туй ухо ако лежиш, Зергаве, ще триеш дълго мечове ръждиви. Но 
искаш да се учиш? Там, в Преслав, баща и майка, кон и меч те чакат.
ЗЕРГАВ. Ти лесно казваш туй, боиле Вран. Но ще ме пусне ли от тука Симеон? 
Па и Преслав... ако ме види старий цар...
ВРАН. Там старий цар е вече в манастир, а Владимир царува...
ЗЕРГАВ. О, зная... И дал бил свобода народът да живее, както иска.
ВРАН. Ако живей народът както иска, царете ще царуват много мъчно. 
Народът трябва да добрува и благува, но както иска да живее? Не.
ЗЕРГАВ (мечтателно). Все пак в Преслав желая да се върна. Там стига, 
ако малко даже знаеш. А тук... Да се потя над мъдрости дълбоки, нима ще 
придобия нещо? Книжна мъдрост: що рекъл Златоуст за поста, що писал 
Григорий Нацианин, Сократ езический какво говорел по стъгдите атински, 
Аристотел какво казал за висшите науки... А у нас е лесно. Що трябва на 
болярина у нас? Да бъде храбър на война, да знае военното изкуство и да 
бъде на царя верен – простичка наука?
ВРАН. Нещастна глава! Дълбоката наука за нея ли е?
ЗЕРГАВ. Аз все още очаквам, че Владимир, който ромейски хитрости не 
знае, ще ни повика вече във Преслав. Не стига ли години вече мъка?
ВРАН. Приличаш на невръстен младенец, комуто вино дават, а той търси 
гръдта на майка си. Войвода искат да те правят, ти прост войник желаеш да 
останеш. Виж наший княз не сега, кога се състезава с изнежени младежи, а 
как по цели нощи над книгите в учение прекарва.
ЗЕРГАВ.  За мене туй е мъка... аз не мога.
ВРАН. За мъж “не мога” няма. Ти си тука изпратен да се учиш. Ще се учиш, 
та ако би главата ти да се надуе като шиник и да изпусталееш като треска. 
Ти тука не си що-годе ученик, а пример между ромеи какви са всички 
българи. Малко наказал те е князът, ленивецо!
ЗЕРГАВ. Малко? Той знае колко аз коне обичам, затуй сега лишава ме от 
тях. И не у дома ме остави, тука доведе ме, на мъки ме постави: да чувам вън 
как бичове плющят, копита, колелета как гърмят, но само да надникна... и 
свършено: заплаши ме с затвор.
ВРАН. Заслужено, Зергаве!
ЗЕРГАВ. Когато ме изпращаше насам, баща ми три заръки ми заръча: бъди 
послушен, пестелив бъди, учи се здраво. Двете изпълнявам, но третата... 
Погледай тоя меч... Да го препаша, коня си да яхна, дружина бащина да 
поведа... Това на мене дай, а не наука...
ВРАН. Неблагодарнико, със хиляди младежи във България завиждат на 
съдбата ти... Не стой... (Отива към задната врата и повдига завесата.) Кои 
са там? Жени аз виждам.
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ЗЕРГАВ.  Да, жени са там, а тука мъжете – така е наредил княз Симеон. 
Ще гледа Хриза, нашата любима, на Лъв патриций щерката прекрасна, и 
нейната сестрица, вдовицата Поликсени.
ВРАН. Нима и чистото злато на Хриза ще се оваля в този вертеп пиянски? 
Тя пред очите на развратний василевс?
ЗЕРГАВ. С брата си, с Павла, е тя под закрила. И по-добра от братската 
закрила, закрилата на наший княз Симеона.
ВРАН. Да пази Бог от хитрости ромейски и от разврата на всевластен 
господар... (Викове навън. Чува се по-ясно викът:  “Симеон! Симеон!”) Нима 
ще победи той и напразно ще навлече върху си завистта им? Желал бих в 
туй ристолище да бъде последен той, на друго място пръв!
ЗЕРГАВ. Боиле Вран, иди поне ти гледай!
ВРАН. Не, тук ще го дочакам. Викат пак. Последний кръг той негли обикаля. 
(Нови викове с името “Симеон!”) И скърца с зъби василевсът, и кесар 
Варда, и цялата им паплач изродена! (Нови викове.) Забавата на василевса 
в този дворец мени се всекидневно. Обича василевс забавите и кесар Варда 
доставя всичко, но властта запазва за себе си негласен василевс, догде 
накрай внезапно му не хрумне и като проста капа от главата на Михаила 
снеме короната и я сложи на своята…
ЗЕРГАВ. Историята казва, че туй в Византия е много лесно нещо...
ВРАН. Какво ни важи нам кой тук царува? Те нека да се веселят, а ние ще 
работим... И ще видим един ден...

От вратата на балкона бързо влизат Хриза, Поликсени и Павел.

Същите – Хриза, Поликсени и Павел

XРИЗА. Изхвърлих всичките цветя и пак не ми достигнаха. Градините 
на рая да имах и цветята им омайни, постлала бих му пътя славен с тях. 
Напразно тъй ме гледаш, Поликсени. И ти недей се тъй чумери, Павле. Нима 
не беше той като Ахил на свойта колесница?
ПАВЕЛ.  Намирам, че ти ставаш неприлична. Ти булото си махна от главата 
и го запрати право срещу него... Нито една порядъчна девойка не ще се 
унижи така...
ПОЛИКСЕНИ. Пред варварин... Това е недостойно, мила Хризо.
ХРИЗА. Аз видях, че самий василевс, и кесар Варда, и всичките придворни 
лудуваха не по-малко от мене. И всичките жени обсипваха с цветя и пътя 
му, и неговата колесница.
ПОЛИКСЕНИ. Това, що вършат висшите придворни, не винаги е искрено, 
сестрице.
ПАВЕЛ. Симеон е мой приятел, но аз помня, че той е варварин и българин.
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ЗЕРГАВ. Послушай ги, боиле Вран!
ВРАН. Аз слушам, слушам и запомням.
ПАВЕЛ. Той днес победата от нас отне, но с една победа над ромеи ромеин 
не се става.
ПОЛИКСЕНИ. Една девойка, пламенно любима и любеща, пред хората 
прикрива под маска любовта си.
ХРИЗА. О, сестро мила, скъпа Поликсени, нима си ти щастлива, щом 
винаги така си мислила? Защо да крия възторга си? Да бяха ми устата 
замълчали, очите ми неволно ще го кажат, очите си да склопя, всеки дъх от 
моите гърди ще го повтори, а дъх да спра, сърцето ми само ще викне! Не, не 
мога! Устата ми говори от сърцето, а то е по-разумно от ума!
ПАВЕЛ. Говориш и постъпваш сякаш биле омайно си изпила...
ХРИЗА. Омайно биле пихме всички днес. Свещената ръка на господаря 
възложи на челото му венец! И никога глава по-умна и красива не е красил 
венеца тъй достойно!
ПОЛИКСЕНИ. Благодаря на Бога, че сами сме и никой външен туй безумие 
не чува. Сестрице, опомни се!
ВРАН. Бог да позлати устата ти за тия прави думи и нека бъде щастието ти 
безкрайно, девойко благородна.
ПАВЕЛ. Не подобава ли на вас да слушате ромеи, що говорят в семейството 
си, Вране.
ПОЛИКСЕНИ. Напротив, всички могат те да чуят, защото нищо не 
разбират. За тях е непонятен наший гняв и огорчението ни ги разсмива. 
Души непросветени, те не знаят ни чест семейна, нито чест гражданска.
ВРАН. Да, госпожо благородна, ти имаш право, варвари сме ний. Сърцата 
ни са детски и невинни, не знаем още да залъгваме с думи, нито да крием 
чувствата зад маска.
ЗЕРГАВ. Ний чест не знаем? Мъж да ми го каже!
ХРИЗА. Зергаве, Вране, моля замълчете!
ВРАН. На твоята заповед се подчинявам драговолно.
ХРИЗА. Днешний празник недейте помрачава със омраза. Те може би не са 
дотам неправи. Не бива пред нещастните да блясва на други щастието – то 
ги огорчава.
ПОЛИКСЕНИ. Напразно дързостта ти се опитва да ме рани, сестрице 
прелюбезна. Нещастните щастливи са били, щастливите нещастни пък ще 
бъдат.
ПАВЕЛ.  Една възбуда болна щастие не е. Ти себе си не знаеш.
ПОЛИКСЕНИ. Твоят годеник спечели днес един венец – прекрасно. Той 
утре може всичко да загуби. Ний всички сме под зла звезда родени: след 
всяка радост иде тежка скръб.
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ХРИЗА. Какво да сторя? Толкова го любя, че всичко съм готова да забравя и 
за утрешний ден не ща да мисля! Ах, това, що върши – то е свършено – най-
умният е между всички той, прекрасен като него няма друг! В училището 
пръв. Ето тука той пак е пръв! Моят Симеон! Моят Симеон!
ВРАН. Прекрасна Хриза, ти такъв го виждаш, какъвто ние знаем го отдавна. 
На тебе любовта откри това, на нас – предаността. (Влиза Вестител.)
ВЕСТИТЕЛ. Помазаникът Божий, Василевс!

Влизат Василевс Михаил, кесар Варда, Симеон – в облекло на колесничар, с 
венец на славата, с булото на Хриза, вързано на лявата му ръка, Антоний 
– също в облекло на колесничар, съпроводени от свита.

МИХАИЛ. Недей се огорчава, мой Антоний, че Симеон победата спечели. 
Бъди благоразумен като нас, въздай хвала на Бога, че поне си втори след 
победителя. Тъй понявга Бог, който победата дарява, смирява нашата 
гордост и ни кара към него да се върнем най-смирено.
АНТОНИЙ. Премъдрий ми наставниче, прости ми. Ако е гордост пречка 
за победа, ако на скромний и набожний пада сполуката, то днешний ден 
би бил за мен победоносен. Снощи аз в “Света София” преблагочестиво 
целунах мощите свещени, причастих се и дълго Богу се молих Той да дарува 
победата не мен, а на ромей. На себе си готов бях да откажа дори последно 
място, само да победи под твоите очи свещени младежта ромейска. Дали е 
това нескромност, гордост или самомнение? Аз чувствах, кога се състезавах, 
че ангели летят над мойто рамо. Молитвите на светите отци съпътстваха 
мойта колесница. И все пак аз съм победен. Защо?
СИМЕОН. На победителя е нужна скромност, смирение – на оня, кой 
възлиза по стълбата на временний успех. Благочестивият Антоний е в 
молитви прекарал снощи, също в молитви и аз бях снощи. Като теб, Антоний, 
и аз целунах мощите свещени и светото причастие приех. И молих Бога да 
дари победа на най-достойния.
МИХАИЛ. Благочестиви, верни сте и двама. Не мога да помисля 
Симеона, когото Бог прие в права вяра чрез нашето кръщение, езичник 
или служител на нечисти сили. И хрумва ми, победата спечели по друга, 
по-приятна и щастлива причина. Ела насам, девойко, да видя по-добре 
коя си ти, каква си. Да, Бог ми е свидетел, тоя ангел бе ангелът на Симеона 
днес. Коя си ти?
ХРИЗА. Аз  Хриза се наричам,  всевластний господарю,  и съм щерка на 
Лъв, патриций и слуга покорен на твоите повели.
МИХАИЛ. Наистина си, Хриза, скъпоценна като злато, от него по-прекрасна. 
Патриций Аъв е в дома си старинен отгледал златно цвете. Симеон и тук 
е бил от нашите младежи по-пъргав и с отворени очи и цветето е грабнал 
преди да го съгледат...
ХРИЗА. Славний господарю, ний взаимно избрахме се...
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МИХАИЛ. Какви очи прекрасни! Каква снага! Какви коси! Не може кръвта 
да не играе лудо в сърцето, когато погледът на тебе падне, Хриза! Погледай 
я, Антоний, как е мила и нейната смутеност руменее по бузите й като ясен 
изгрев! Днес двойна радост нашето сърце изпълня и препълня: наший син 
духовен, син по кръв на наший брат Бориса-Михаила, победа славна на 
нашето ристолище спечели и доказа ясно, че не само в умението той е пръв, 
но че е бил внимателен в игрите, в забавите, които в нас цъфтят. Преслав не 
знае дълбоката наука ромейска, ни ромейските забави, с които почиваме от 
труд. За неразвитий ум науката е празност и той не знае тънката наслада на 
часове, свободни от учене. Но Симеон е наш с душа и ум! Победата, що той 
днес удържа, победа наша е: учителят се слави с победата на своя ученик.  А 
той не може каза, че сме скрили от него ни наука, ни забави.
СИМЕОН. Преслав не знай дълбоката наука ромейска, ни забавите 
ромейски. Но Преслав в сърце си пази най-скъпото за теб, всевластний 
господарю. Ти не скри от наший двор нито свещени книги, ни старата 
езическа наука. И ти отвори твоя дом за нас да бъдем в него не случайни 
гости, а като твои синове. Не са измислени такива думи, които чувствата ми 
да изразят към тебе, кръстник!
МИХАИЛ. Но друга радост, също тъй голяма за нашето сърце, е твоята 
победа над тая ненагледна хубавица. И тия две победи нека бъдат празнувани 
от нас и днес, и утре. Днес вече късно е за друго тържество. Преситена, 
душата ни желае покой, за да се радва утре двойно. Затуй сега по чаша 
нека пием. Като преддверие ще бъде тя към утрешното наше тържество, 
устроено в чест на тия двама любимци наши: Симеон и Хриза.
ВАРДА. Великий господарю, месец цял сме тука ний, от столицата вън. А 
там дела държавни чакат.
МИХАИЛ. Нека почакат още някой ден и друг.
ВАРДА. Посланици на франкский крал, от скитите – названи руси, също...
МИХАИЛ. Нима в Византия забави няма вече?
ВАРДА. Година чакат вече... Кападокийският управител желае да ти 
докладва за проклетите селджуци... От Смирненския управител също...
МИХАИЛ. Любезний кесар Варда, заеми се с тия дреболии ти и 
не помрачавай лъчите на празника ни днес. Някой ден ще приемем 
посланиците... Ти се погрижи да нямат нужда те от нищо и да прекарват в 
постоянни удоволствия.
ВАРДА. Твойта воля е закон за мене, господарю. Но имам аз една молба 
към тебе и моля те да я изпълниш... Да тръгнем незабавно за града. Там 
твоят съд те чака по дела...
МИХАИЛ. Ти каза съд? Какво пак има? (Овладява се.) Да пием първом. 
Виното избистря ума на оня, който има ум. За тебе, Хриза, първата ни чаша! 
Та погледни, Антоний, колко чар в движенията нейни е скрит. На златна 
ваза е прилична тя, изпълнена с искрометно вино! Не ти ли се харесва? 
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Симеоне, за тебе тая чаша, сине мой. За твоята победа с колесница, за твоята 
победа в любовта. Едно помни: успехът е изменчив. Не е щастлив успелият, а 
оня, успеха който може да запази.
CИМЕОН. Благодаря ти, кръстник. Успеха само Бог дарява и запазва, а 
друго, що заплашва мен и Хриза, когато сме под твоята закрила?
МИХАИЛ. Ох, зная как измамна е съдбата и как непостоянно е сърцето! 
А старата езическа легенда предпазва от прекомерно щастие. Наказват 
боговете чрез награда – бе негде казано.
СИМЕОН. С молитвите ти ние живеем и се радваме на щастие, кръстник.
МИХАИЛ. За тебе и за Хриза ще се молим горещо тая нощ на Бога. А утре 
на гощавката богата...
ВАРДА. Господарю...
МИХАИЛ. Антоний, разглади по челото си бръчките дълбоки. След бурен 
ден по-ясно слънце грее. Що има, Варда? Говори открито...
ВАРДА. На тебе мога само туй да кажа...
МИХАИЛ. Тогава да вървим. Довиждане, Хриза! Довиждане, Симеоне! 
Добре пази златото, що намери посред ромеите...

Излизат всички без Симеон, Хриза, Зергав и Вран.

СИМЕОН. Ах, остани за малко, моя Хриза, да те погледам, за да не помисля, 
че те загубвам посред толкова несносни погледи, отправени към тебе... 
Оставете ни сами, приятели.
ЗЕРГАВ. Не ще ли се нуждаеш от моите услуги, за да се преоблечеш?
XРИЗА. Аз ще му помогна, Зергаве!

Излизат Вран и Зергав.
Симеон и Хриза.

XРИЗА. Сами най-после!
СИМЕОН. Безконечен ден! Несносен ден посред лъжи и злоба, прикривани 
под маска благовидна. О, злато мое, имаше ли друг между ромеите да не 
гори от завист? Едничка ти! Изгубил бях сърцатост, ако не светеше оттука 
твоят взор като полярната звезда заради моряка. А моят кръстник бе особен 
днес. Той никога така красноречиво и тъй ласкателно не ме е хвалил.
ХРИЗА. Той беше извънредно милостив.
СИМЕОН. Така безмерно, че да му не вярвам.
ХРИЗА. На Божия помазаник не вярваш?
СИМЕОН. Три пъти на Антония очите към теб насочи, сякаш го зовеше 
отново с мене да се състезава, но тоя път за тебе, моя Хриза.
ХРИЗА. Антоний ли? Но кой бе той? Аз не забелязах. Тоз, който бе отдясно ли?
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СИМЕОН. Да, той. Младеж красив и силен, и богат, и родственик на самия 
василевс.
ХРИЗА. Ти мислиш ли, че може той да отнеме макар един листец от тоя 
венец?
СИМЕОН (сваля венеца). Не с тоя венец, а с твоята любов желае той 
Антония да увенчае.
ХРИЗА. Не ме плаши, недей ме помрачава с предвиждания лоши, Симеоне. 
Ти знаеш, аз съм плаха, неспокойна, та ако ми сърцето огорчиш, ще трябва 
после да ме утешаваш.
СИМЕОН. Това сърце... ще устои ли то пред козните, които му се готвят? 
Не ми харесва днешната победа, не ми харесва, че те видя Михаил и че узна 
за нашата любов. Усещам, примки се плетат край нас. Плетяха ги доскоро 
кесар Варда и твоята сестрица Поликсени, а сега и моят кръстник се намесва...
ХРИЗА. Ти винаги така все мрачно гледаш, навсъде козни виждаш тук 
у нас. Кажи ми право, искам да го зная, да се чувствам ли поне мъничко 
полезна на тебе – Хриза да не беше мъглите да разсей над твойто чело, не 
би ли подозирал всички хора?
СИМЕОН. Защо да ти го казвам? Ти го знаеш. Една усмивка твоя ми отваря 
врата към рая, мила Хриза.
ХРИЗА. Ти много мислиш... Мисли по-малко, а повече люби...
СИМЕОН (засмива се). Та има ли любовник no-щастлив от мене?
ХРИЗА. Ето на, така! Що могат да ни сторят всички хора, когато се обичаме? 
Бог бди над влюбените. Вярвай и люби!
СИМЕОН. И ето че ти мене утешаваш, а не аз тебе. Ти имаш право, нека да 
не мислим!
ХРИЗА (подава му плащ и шапка). Така си още no-красив сега! Венеца нека 
тук да закачим. Свидетеля на днешната победа...
СИМЕОН (взема венеца от ръката и го слага на главата й). Не, тоя венец 
желал бих да положа на твоята божествена глава. Желал бих младостта и 
красотата, и любовта, които въплотяваш ти, да облека с царска багреница; на 
челото ти от звезди венец да сложа, а пред твоите нозе да поднеса царства, 
народи... О, блянове неосъществими за власт и мощ, и непреклонна воля!
ХРИЗА.  Ако мечтаеш, то мечтай за мене. На Бога остави ти всичко друго, 
че другото – всичко друго – е само лекичка прашинка пред нашата любов.
СИМЕОН. Наистина, защо неблагодарен от даровете на съдбата аз заставам 
мрачен пред градините на рая? Каква ли полза злото да предвиждаш, когато 
си безсилен да избягаш от него? Кой ще ти даде изпълнени мечти без труд 
и мъка? Но младостта ни кой ще върне пак, когато старостта пороби наший 
дух? Та днешний ден е наш! Какво ни трябва повече?
ХРИЗА. Знам лъка зелена, с цветя попъстрена, ручей там тече прозрачен и 
напява звънлива песен. Да избягаме нататък!
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Същите и Павел.

ПАВЕЛ. След няколко минути целий двор начело с василевса заминава 
за столицата. Колата ни приготвих, ний тръгваме, сестрице. Симеоне, и 
ти се приготви за път, че императорът е недоволен от ония, що не пият 
достатъчно на неговия пир, и от ония, които закъсняват.
ХРИЗА. Ний тръгваме? Защо?
ПАВЕЛ.  Не зная. След кратък разговор с кесар Варда такава заповед 
издаде господарят. Към мен нарочно се обърна и поръча: ще дойде с нас и 
семейството на Лъва. Той бе тревожен след разговора с Варда.
ХРИЗА. О, Господи, нима се е случило нещастие в града?
ПАВЕЛ. Мълви се между придворните, че в града е заговор открит против 
живота на любимий василевс.
СИМЕОН. Отново заговор?
ХРИЗА. Затвори, мъки за клетници, напразно набедени...
ПАВЕЛ. Cm! Ни дума! Що знаеш ти, що знаем ний за грижите държавни? И 
кой помазаника Божи ще осъди? Да вървим.
ХРИЗА.  Довиждане, Симеоне!
СИМЕОН. Ще ви настигна аз на кон по пътя.

Влиза Поликсени.

ПОЛИКСЕНИ. Не бързай. Спри за малко и ме чуй. За сетен път ще говоря 
пред теб като просителка. Ще ме дочакаш вече господарка, а ти просител 
ще стоиш пред мене...
СИМЕОН. Защо са тия думи, Поликсени? Ти знаеш, те са безполезни. Да, 
кесар Варда те обича, знам и може би е близък оня ден, в който ще станеш 
властителка над народи, както сега ти властваш над сърцето му.
ПОЛИКСЕНИ. Какво ще стана? Може би тигрица, да късам плът и кръв 
да пия и да мъстя, че щастие не найдох? Или ще стана мъдра и спокойна 
властителка, която утешава нещастните, тъй както утешава богато 
нагостений сиромаха гладен? От тебе ще зависи, Симеоне!
СИМЕОН.  Откак дойде от Азия, ти тръгна след мене като сянка, Поликсени. 
Да търсиш и да вземеш чужди дял. А знаеш, казах ти го неведнъж, сърцето 
ми е дадено на Хриза и вярно е на Хриза само.
ПОЛИКСЕНИ. Защо ти любиш нея, туй дете, което с кукли още трябва 
да играе? Каква помощница по твоя път ще бъде тя? Сърцето ми се пълни 
с негодувание, като помисля, че недостойна грабва моя дял. Животът ме 
подготви за царица, аз бях жена на знатен благородник, човек със слабя 
воля и слаб ум, та управлявах аз наместо него. Когато той умря, на моя 
път застана ти, прекрасний чужденецо. Напусто криеш своите мечти. Не си 
роден ти в царството втори да бъдеш.
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CИМЕОН. Дори мечти за власт да имах, Поликсени, на тебе не бих ги 
поверил. Но за мене по-скромен дял съдбата е отредила. Царува брат ми в 
мир и нека Бог даде вовеки да царува.
ПОЛИКСЕНИ. О, княже варварино, с еднаква страст горят сърцата наши! 
Ний двамата догонваме мечта за власт над хората и безгранична! Ще 
найдеш ли помощница в Хриза? В минути на съмнение, когато ще трябва 
да решаваш като Бог съдбата на човешки същества, нима да найдеш помощ 
в своя дом от това сълзливо и чувствително дете? Към трон се не тръгва с 
младежката неопитна любов на Хриза.
CИМЕОН. Аз търся спътник в мъчния си път, утеха да ми бъде в труден 
час. А за съветник зная само Бога! Дори да имах аз мечта честолюбива за 
власт, за царство, за дела велики, нима ти мислиш, че ще разделя властта, 
що Бог ми дава, с някого? А ти за власт копнееш. Бих те отстранил жестоко 
от пътя си, Поликсени. Затуй е по-добре да се не срещат ни пътищата, ни 
сърцата наши.
ПОЛИКСЕНИ. Сърцата ни и пътищата наши съдбата срещна. Никоя жена 
не се е тъй унижавала пред мъж. А любов отритната, презряна минава в 
злоба и омраза.
СИМЕОН. Под ослеплението на страстта не виждаш, че съдбата ти предлага 
по-лесен жребий... Малък е Преслав, България е малка, бедна още... А тук 
корона ти предлага може би сам кесар Варда. Нима е по-добре да си царица 
в Преслав, а не в Византия?
ПОЛИКСЕНИ. В Преслав, защото ти ще бъдеш там!
СИМЕОН. Уви, защо ме принуждаваш да те ранявам жестоко, като ти 
повтарям, че Хриза е за мене любовта?
IIОЛИКСЕНИ. Любов! Що знаете за нея ти и тя? Нима децата знаят това 
чувство, което разрушава цял живот зарад една минута на блаженство? 
Любов! Нима наивний лепет ваш прилича на свирепий ураган и малката 
свещица на пожара, що глътва и богатство, и живот? О, княже Симеоне, за 
сетен път аз викам към сърцето ти студено от дъното на мойто отчаяние. 
Не ме отхвърляй! Хриза остави! Тя лесно ще се утеши. Антоний ще съумее 
да я накара да те забрави.
СИМЕОН. Антоний ли каза?
ПОЛИКСЕНИ. Аз виждам, че тая мисъл има василевсът. Ти днес смути 
ни и ни оскърби и Михаил подготвя ти отплата. Кроежите му с моите се 
схождат. Дори и на закаленото сърце е тежко да погубва свойте близки. 
Нима съм безсърдечна? Да не беше обикнал Хриза, как я бих любила и 
колко много грижи за нея бих положила!
СИМЕОН. Нещастнице, плети неспирните си козни. Сърце от злоба вече 
извратено, напразно на любовта ни ти ще слагаш пръчки, така ти в огъня 
наливаш масло.
ПОЛИКСЕНИ. И тъй, за сетен път и пак отказ! Заплахи, унижения, молби 
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не значат нищо за тебе! О, тежък час, когато се разкъсва и сетна кръвна 
връзка. Ти го искаш тоз огън, княже, и ще го получиш. В столищата е заговор 
открит. И кой ще бъде там замесен, знаеш ли? Патриций  Аъв, баща ми.
СИМЕОН. Не разбирам. Патриций Аъв е твой баща и честен човек. Пък 
и що общо има моята любов към Хриза с тоя заговор, ако наистина има 
заговор?
ПОЛИКСЕНИ. Наистина ли няма? Кой е любимец на баща ми? Хриза! Кой 
даде Хриза на Симеона? Баща ми, патриций Лъв. Кой измени на царя си? 
Патриций Лъв. Какво ще бъде утре, Хриза? Целий дом и тя ще бъдат в моя 
власт. Е, княже, нима ще дам на тебе Хриза аз? Защо бледнееш? Ще налея 
аз в огъня на вашата любов маслото на толкоз нещастия, че всички в тоя 
пожар ще изгорим! (Излиза бързо.)

ЗАВЕСА

ДЕЙСТВИЕ ВТОРО

Покоите на княз Симеон в дома на патриций Лъв. Обширна стая с ложи на 
задната стена. Столове, маси и шкафове с книги. Обстановката е богата, 
но без излишен разкош.

Симеон и Лъв.

ЛЪВ. Над моята глава се сбира буря и скоро ще ме тресне страшен гръм. 
Защо и как – узнай и напиши на татко си по-скоро в Преслав. Дано си 
спомни как при него пленник бях две години и какво ни тясно приятелство 
тогава свърза.
СИМЕОН. О, благородний Лъв, от него неведнъж съм за тебе слушал. И 
ненапразно в твоя дом ни прати, кога ни прати тука да се учим.
ЛЪВ. Дано си спомни той за грешний Лъв. Сега послушай ме и напиши – това, 
що те наричат заговор, е само непредпазливост моя. Постриган, в манастир 
живее Стратоник, в света Василий от старинен род. Той някога бе възмечтал 
престола да заеме, бе хванат и заточен в манастир. А в младини ний бяхме 
приятели с него. И ето, той издебва строгата стража, намира най-подир 
един послушник, комуто може да се довери, и пише писмо до мене, пълно 
с люти жалби, че всички са забравили за него, и в своята невъздържаност 
и буйност, които причина станаха по-рано кроежът му наяве да излезе, 
преди да се роди тогашний заговор, той хвърля упреци не само към мене и 
другите си приятели, но бясно напада самият василевс, нарича го натрапник 
и грабител, жесток бездарник и пиян носач на византийското пристанище, 
достоен да разтоваря кораби, а не да носи скиптъра на василевс. Това писмо 
аз не издадох, скрих го. Благоразумието ми стигна дотам, че не написах 
отговор. Повторно получих ново писмо, по-жестоко и по-несдържано... И 
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пак не отговорих.  Опасен ставаше за мене Стратоник и аз кроях писмата 
да изгоря. Потърсих ги там, дето бях ги скрил, не ги намерих. Някой бе ги 
взел. И оттогава в тревога жестока съм.  А ето, идеш ти и ми обаждаш, че те 
навярно вече са в ръцете на кесар Варда.
СИМЕОН. Узнах това случайно и побързах преди дворът да се завърне, да 
ти известя. Още днес ще пиша на баща си.
ЛЪВ. Познавам Михаила. А той няма да пощади ни мене, ни дома ми. 
Писмото на Бориса ще може само участта на децата да смекчи. О, моите 
деца, какво са те виновни за малкий грях на клетия си татко!
СИМЕОН. Ако бих могъл с нещо още да помогна, аз и ще го свърша зарад 
тебе.
ЛЪВ. Да ми помогнеш? Не, не можеш, Симеоне. Но можеш с друго в тоя 
тъжен час сърцето ми злочесто да зарадваш.
СИМЕОН. Кажи, но бързай, малко изпредих аз скороходците на кесар 
Варда.
ЛЪВ. Като на смъртния си час от тебе ще искам клетва, княже. В най-
светлото си тук се закълни да пазиш Хриза, моето дете любимо.
СИМЕОН. Кълна се в Бога и в паметта на моите прадеди – ще пазя Хриза! 
Клетва по-приятна не съм се нивга клел.
ЛЪВ. Аз вашата любов благослових, сега пък благославям ваший брак. Не 
ще съм жив да ви оженя, но зная, че Борис като баща за нея ще бъде и мене, 
клетника, ще замени. Какво е Стратоник? Един нещастник, разпалена глава, 
език несдържан – в престолний град такива има много. Какво съм аз? Един 
немощен старец, комуто малко път остава на земята. Но тия, що умеят да мълчат 
и в тайна кроежите си гибелни плетат, ръката на които не трепери, когато ще 
посегнат, и през кръв и трупове до трона ще достигнат – те хладно знаят да 
насочат взора на жертвата, обречена към слаби, негодни Стратониковци. Те 
сочат играчката в ръцете на детето, за да прикрият своя остър меч. Да, може 
би е друг заговор назрял и ние сме завеса, зад която източва кесар Варда своя 
меч. Той Михаила, който го издигна до своя пост, не ще пожали, нас ли не ще 
пожертва за своите кроежи? И ето нам остава да умрем.
СИМЕОН. Тогава разкрий кроежите на Варда и спаси и себе си, и своето 
семейство!
ЛЪВ. Ако ме допуснат при императора. Аз може би в затвора ще умра.
СИМЕОН (потресен). Тогава слушай! Минутите са скъпи. Бягай! Имам тук 
приятели, търговци от Преслав. При тях ще бъдеш в безопасност и те ще те 
в Преслав откарат.
ЛЪВ. Не, стар съм вече, стар съм, Симеоне, за нови приключения...

Влиза тревожна Евтерпа.
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ЕВТЕРПА. О, Лъв, о, братко! Какъв ужасен слух! Дори да е неверен, страх 
обзема сърцето ми, треперя като лист.
ЛЪВ. Да, истина е, сестро... Симеоне, прощавай, сине, дай да те целуна...
СИМЕОН. Да ти съветвам мъжество – не мога, ти сам си мъжество... 
Прощавай! Отивам аз писмо да напиша. (Излиза.)

Лъв и Евтерпа.

ЛЪВ. Бъди, Евтерпа, търпелива, мъдра. Не се плаши. Това нещастие, което 
иде, пристига като болестта последна, душа от тяло що отделя в живота ни 
страдален.
ЕВТЕРПА. Да сториш ти такова изменническо дело... Кой може да повярва?
ЛЪВ. Ще повярват всички в тоя град, где всички са навикнали да лъжат.
ЕВТЕРПА. Но аз не вярвам, аз не вярвам, не!
ЛЪВ. Не ще попитат тебе дали вярваш, любезна сестро. Но успокой сърцето 
си за малко и чуй:  каквото и да стане с мене, недей за мене мисли, а за 
Хриза. Пази я както си я пазила до днес и с по-голяма преданост, ако ли 
има от твоята по-голяма на света. На теб оставям моя дом с децата. Макар 
да ми е чедо, Поликсени далече е от мене, в други свят, а Павел е неопитен 
и млад, но все пак мъж е. А Хриза – тя е като ангел, а с подли глуми пълен 
е дворецът. Симеон е чужденец и млад е още, и неопитен у нас. Евтерпо, 
сестро, бди над Хриза.

Същите – Поликсени, Павел и Хриза.

ХРИЗА. Татко, татко, милий татко! Това е невъзможно, невъзможно! 
(Прегръща го.)
ПАВЕЛ.  Невъзможно белите коси да бъдат лекомислено престъпни. 
Къде се дяна твоят ум и мъдростта ти? Не помисли ли за нас, когато чрез 
престъпление позорно навличаш на нас позор за цял живот?
ХРИЗА. Не говори такива страшни думи, Павле! Та зная аз, че татко е 
невинен.
ПАВЕЛ. Не, ще говоря, ще говоря гръмко, защото виждам как другарите 
по школа напредват по служебната лестница, а аз оставам долу с клеймо 
позорно на челото: син на предател против господаря! Това наследство ти 
оставяш на сина си клети и на целия си дом!
ЛЪВ. Наследство лошо, да. Но ти се лъжеш, Павле, ако мислиш, че от него 
не можеш да се отървеш. Това от теб зависи, сине мой. Към обвинителите 
ми съедини и ти гласа си... Да, наклевети ме и ще спечелиш милостта на тия, 
що служби и подаръци раздават!
ЕВТЕРПА. О, ужас! Що говориш, братко?
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ЛЪВ. Това не е тъй страшно в наше време. Пропадналият може да очаква 
дори децата му да го осъдят.
ПОЛИКСЕНИ. Което е станало, не се връща. За нас и своя дом ти помисли 
и дай нареждане.
ЛЪВ. Слушайте Евтерпа! На нея моите права възлагам и грижите за вас.
ПОЛИКСЕНИ. Аз мислех ти на мене ще възложиш таз грижа, татко. Аз 
добре познавам света, двореца също...
ЛЪВ.  Светът за вази скоро ще забрави, ако не му напомняте. От двореца 
далече да живееш, значи да пребъдеш в неизвестност, но и в безопасност. 
Но чувам шум, простете ми за всичко! Прощавайте и много не плачете!

Същите, офицер, войници, Вран и Зергав след тях.

ОФИЦЕР. В името на императора! Кой е патриций Лъв?
ЛЪВ. Аз чакам, благородний господине!
ОФИЦЕР. Последвай ме в затвора!
ЛЪВ. Готов съм, идвам.
ХРИЗА. Ах, не, не, господине, чувай! Та татко е невинен! Погледай тез коси 
така почтено побелели в служба на господаря, на държавата, на Бога! Виж 
тоя поглед благ, който добрина излъчва само, и тия ръце честни, които само 
добро са вършили! Ти да го затвориш? Това е невъзможно, господине!
ОФИЦЕР. Девойко благородна, желал бих да бъде истина това, що казваш. 
Но нямам власт да жаля и помилвам, аз службата си само изпълнявам.
ХРИЗА. O, Боже, как ще гледаш таз неправда? Законите на твоята вселена ще 
скъсат връзките си, хаос ще настане, ако доброто се преследва и потъпква!
ПАВЕЛ. Мълчи, беда по-страшна навличаш върху нас с безумните си думи! 
Благородний господине, дълга си изпълнете. И заявете, ако ви падне дума, 
че ние не се противим на волята на господаря. Ние вярваме толкова много в 
неговата мъдрост, че смятаме баща ни под негова опека по-добре, отколкото 
при нас.
ОФИЦЕР. Добре, ще докладвам за думите ти, благородний момко. И друга 
заповед ще обявя пред вас. Всемилостивий господар поставя под свойта 
милост целий дом на Лъва. Отсега сте под негова закрила. Евтерпа е над 
вази опекунка и тя ще отговаря, ако някой прекрачи прага на тая къща без 
разрешение на василевса.
ПОЛИКСЕНИ. То значи ние всички сме тук затворени?
ОФИЦЕР. С изключение на Поликсени.
ПОЛИКСЕНИ. Благодаря. Ти виждаш, татко, че можех аз все пак да бъда 
полезна.
ЛЪВ. Да, виждам и започнах да разбирам...
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ХРИЗА. О, татко, татко, где отиваш, милий, и кой ще те запази там от злото?
ЛЪВ. На клетниците само Бог е утешител. Прощавай, Хриза, прощавай, 
Евтерпа! Сбогом!

Излизат всички с изключение на Вран и Зергав.

ВРАН. Каква съдба печална над тоя дом!
ЗЕРГАВ. Бих желал да зная клеветника на тоя мъж достоен! О, с каква 
наслада бих му видял сметката, мечът не би потрепнал в ръката ми!
ВРАН. А тоя син! Какъв достоен син! Ромеин същи, за себе си отпърво 
мисли.

Влизат Симеон, Воимир и Дан.

СИМЕОН. Приятели, не зная колко дни ще продължи тревогата ни тук, 
но докато трае, учение няма. Недейте тъй неприлично се радва, недейте се 
показва тъпоумци, които дебнат сгоден час, за да хвърлят дотегливата книга 
и в игри, които ум не искат, да се впуснат. Игра не ни очаква. Тоя дом под 
взора на грабители е вече. Какво ще стане, аз не знам, но за всичко трябва 
да сме готови.
ВРАН. Дай заповед!
СИМЕОН. На смени вий ще пазите вратата. И сила никаква, дори на 
василевса, без мое разрешение на пускайте. След малко Поликсени ще 
излезе. Тя за приличие остана тук за кратко. Но скоро ще отърчи при 
кесар Варда с делото си да се похвали. Поиска ли отново тук да влезе, не я 
допущайте.
ВРАН .  Да, господарю.
СИМЕОН. Въоръжете се и застанете долу.

Влиза Поликсени. Вран и другите излизат в това време. Симеон и Поликсени 
се гледат мълчаливо кратко време.

ПОЛИКСЕНИ. Няма земна сила, която да спре вървежа на делото, което 
вече започна. Но има едно желание, изпълнено ако то бъде, всичко ще се 
прекрати, като че не е било. Ти го знаеш, княже. Едничка твоя дума може 
само всичко да обърне добре. И за последен път те моля: имай милост към 
баща ми, към Хриза, към мене и към себе си. (Симеон мълчи.) Виновна 
ти ме смяташ. Не си ли виновен като мен? Сърцето ми ожесточи го ти, 
потъпка грубо моята женска гордост, високо ти над мен издигна Хриза. Не 
съм ли аз от нея no-красива? Не съм ли в своите нозе виждала велможи да 
измолват скъдна ласка, придворни моя поглед не ловят ли? Самият кесар 
Варда с въжделение лежи пред стъпките ми! А ти! Ти, варваринът! Младий 
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ученик на византийската ученост ме тласна като нискородена танцовачка! 
(Симеон мълчи.) Какво таиш зад твоето мълчание? Смутен ли си? Нима се 
вече колебаеш?
СИМЕОН. Търся думи, за да изразя отвращението си от тебе, Поликсени, и 
не намирам. Слабо владея аз езика на погнусата, която душата ми изпълня 
в тоя миг. А ний, варварите, когато не можем с думи да се наддумваме с 
ромеите, предпочитаме да действаме! Вране! Вране! Ела и изхвърли оттука 
тоя гад!
ПОЛИКСЕНИ. О, ти ще ми платиш, жестоко ще платиш и за това последно 
унижение! (Излиза бързо.)

Влиза Хриза.

ХРИЗА. Защо излезе тъй смутена тя? Като че фурии я гонеха, тя мина край 
мене с поглед пламнал и отмина, без дума да ми каже. Може би отива тя за 
татка да говори на кесар Варда, нейния приятел?
СИМЕОН. Сърце невинно, никога дано не разбереш какво в сърце й става. 
За нея не мисли. Остави я по пътя си да иде – той води към нейната съдба 
неумолима.
ХРИЗА. Да бе се спряла, бих я убедила да моли и самия василевс за татка, 
тя е опитна и смела, но на нея всички гледат с уважение, тя може всичко, 
а пък аз съм тъй безпомощна и жалка. Аз мога само да се моля и да плача, 
кога съм огорчена. Милий Симеоне, как можеш ти такваз, каквато съм, да 
ме обичаш, не разбирам.
СИМЕОН. Как можеш ти такваз, каквато си, да любиш мене, мене, 
чужденеца, невежий ученика на византийското школо, безпомощния зрител 
на престъпност и жалкий и покорен изпълнител на волята на хора, що 
презира? Как можеш още да ме любиш? Не изтръгнах аз меча си да защитя 
в честен бой човека, който най-скъпото си даде на мене, останах безучастен 
пред грубата неправда, а аз, царский син и българинът, предателството не 
ограничих и смело не застанах да защитя невинността! И ти ме още любиш?
ХРИЗА. Защо се с укори обсипваш сам? Кой може да те укори, мой милий? 
Та ти си орел в клетка тук у нас.
СИМЕОН. О, тия връзки, що ме оковаха по воля на баща ми! Аз съм тука 
не да се сражавам, а наука византийска да събирам... Ето, научих доста от 
науката ви по книгите и в школото, но днес пред науката друга съм тъй 
безпомощен! Кажи ми, Хриза, как да разреша задачата, която ми задава 
сърцето на жената? Може би ти знаеш повече от мене? Как може любовта 
да се превърне в омраза, в злоба и в предателство? Нима любов е тя тогава?
ХРИЗА. Нима такава мислиш любовта ми? Как можа да помислиш, че 
любовта ми може в омраза, злоба и предателство да мине? Колко си жесток! 
(Плаче.)
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СИМЕОН. Хриза, мила Хриза, съкровището на моята душа! Не, не, недей, 
недей плака, у други може би в омраза тя минава, не у тебе! Ти толкова 
далече си от оня път, където минават проклетите души, че сянката дори 
на тая мисъл ранява твоя дух. Недей да плачеш, за други мислех аз, като 
говорех.
ХРИЗА. Бъди no-нежен с мене, Симеоне... сърцето ми е много наскърбено.
СИМЕОН. О, Хриза, Хриза, други събудиха в мене тия мисли и по-добре да 
ги не знаеш ти. Че си избрала ти благата част. Любов и само тя сърцето ти 
изпълня... Да те оскърбя? Самата любов бих оскърбил.
ХРИЗА. Слушам те, но отдалече сякаш и виждам те през сълзите си като 
през мъгла. И съм щастлива, и се срамувам, че щастлива мога да бъда, 
когато татко е така нещастен.
СИМЕОН. Една утеха мога да ти дам, една утеха в мен самия има: недей 
тъжи за миналото, Хриза, ний млади сме, животът е напред...
ХРИЗА. Какво остава ми сега в живота? Едничък ти и нашата любов. Едва 
запомних клетата си майка, сега баща си губя... Да нямах тебе, бих оставила 
света, на Бога младостта си бих дарила и тихо в манастир бих изживяла и 
скръб, и радост само в молитви. Понявга ми се струва даже тежък грях към 
Бога трябва да съм сторила неволно. Едва проблесна нашата любов и ето, 
тежка скръб я помрачава.
СИМЕОН. Недей тъжи така жестоко, Хриза. На мъките ни скоро край ще 
дойде. Учението скоро ще привърша и в Преслав ще се преселим ний.
ХРИЗА. В Преслав, в Преслав, далеч оттук, далеч…
СИМЕОН. Далеч оттук през гори и планини ще минем ние, там додето 
стигнем. И минем ли веднъж границата, ще видиш какъв добър народ 
живее там и ще го обикнеш.
ХРИЗА. Защото твой народ е той.
СИМЕОН. Защото е добър народ... Когато види такава хубавица, ще се 
струпа навсякъде по пътя ни с цветя. И песни той за теб ще създаде. Че 
ангел е минал покрай негов дом.
ХРИЗА. Нима са тъй добри? Ами баща ти?
СИМЕОН. Баща ми... О, ще отидем в манастира, където той в молитви 
заради всички живота си благочестив прекарва, и от ръката му свещена ще 
получим благословия...
ХРИЗА. Той е добър, нали?
СИМЕОН. Кой може да бъде зъл, щом те види, моя Хриза?
ХРИЗА. В Преслав ли ще живеем? О, разкажи ми...
СИМЕОН. В Преслав и гдето искаш. В планината баща ми има стар дворец 
за лов. Гори вековни отвсякъде го обикалят и лете там мирише на мащерка 
и здравец тъй омайно, че сякаш самодивите минават и с леките си стъпки 
аромати развяват в тихий въздух... И клокочат, и пеят там поточета в 
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скалите и плахата сърна привечер слиза да пие от прозрачните струи, в 
които стройното ти тяло се оглежда. О, слънцето изгрява в планините не 
тъй, както в Византия изгрява. То е друго там, по-младо, по-радостно... 
Там то събужда цялата земя за химна на труд, на бодрост и на здраве... 
В дълбоките гори то хвърля стрели от ярки пламъци, в сребро потоците 
облича и милва с нежна ласка цветя, треви, води и дървеса. А пък нощта... 
Нощта в горите, потайна нощ, дълбока, мълчалива, дълбока нощ... Гората 
става тайнствен покров, под който неизвестното се крие... Когато мине 
вятърът над нея, шуми тя в тревога непонятна... И ти в такава нощ ще 
скриеш на моите гърди главица златна... (Вижда, че е заспала па гърдите 
му.) Заспала... Слава Богу! (Вдига я внимателно и я понася.)
ХРИЗА (в просъница). Къде сме, Симеоне? В Преслав ли?
СИМЕОН. В Преслав си, щом си с мене... Спи, дете, аз бдя над тебе, не бой 
се... (Изнася я.)
ВРАН (влиза). Къде е той? Господарю, господарю!
СИМЕОН (влиза). Не викай! Тихо! Тя заспа... Що има?
ВРАН. Антоний чака вън.
СИМЕОН. Антоний ли?
ВРАН. Казва, че бил от императора изпратен.
СИМЕОН. Тогава доведи го.

Антоний и другите.

АНТОНИЙ (влиза сърдит). Когато пратеникът на императора хлопа на 
някоя врата, тя трябва незабавно да се отвори!
СИМЕОН. Разбира се, така е. Но в мрачината се мъчно различава кой е роб 
и кой е благороден. И догде се разбере, че пратеник на императора хлопа, 
минава малко време. Търпение. Антоний, кажи защо те праща при мене 
моят кръстник.
АНТОНИЙ. Твоят кръстник? Да, забравих, че кръстник е на българите той. 
Византия кръщава толкова много негодни варвари...
СИМЕОН. И ето че ти идеш при негодний варварин като пратеник на най-
силний император...
АНТОНИЙ. Не искаш ли да кажеш ти, че равен си на мене?
СИМЕОН. На тебе равен? В никой случай! И в нищо... На тебе равен? О, да 
пази Бог!
АНТОНИЙ. Или помисли, като победи на състезанието, си победител във 
всичко? Лъжеш се. Дори досега аз по-високо стоях от тебе, а утре ще бъда 
за тебе недостигаем.
СИМЕОН. Аз те победих в надбягване на колесници вчера. Това бе само 
брънка от борбата, която водим с тебе в школото и вън. Ако стоиш от 
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мене по-високо, защо се с мене бясно състезаваш? Такъв високопоставен 
благородник не му прилича ниско да се спуща и с варварите да се надпреваря. 
Пък и каква ли нужда има да се учиш ти, та здравето си само губиш да ме 
стигнеш? Та нали знаеш всичко? Ти си византиец, а византиецът се смята 
по рождение no-умен и от най-умний варварин, нали?
АНТОНИЙ. Та аз се уча сякаш си играя! Това не е наука, а забава за мене! 
Няма нужда да напрягам аз своите способности, за да надмина когото да 
било.
СИМЕОН. Веднъж край Златний рог двамина бедни носачи съзрях. Единът 
беше млад и тичаше чевръсто с голям товар на гръб, а другий беше стар, 
с набръчкано чело, с колене треперещи. И старият, като гледаше как 
младият с подскачания носи тежкия товар, опитваше се тоже да подскача 
и на нещастното си сбръчкано лице като усмивка нещо бе изобразил. И 
казваше: за мене е играчка такъв товар да нося, не напрягам и стотна част 
от силите си аз... Но пот от челото му като град се ронеше неспирно... и 
той падна посред път... Трябва да призная, беше усмихнат той, когато дух 
предаде.
АНТОНИЙ. Дързък варварин! Виждам накъде бие твоята басня и се смея 
над твоето самомнение!
СИМЕОН. Веднъж в стара книга прочетох такава басня – две ниви си 
говорят. Едната е отдавна работена, стара, ненаторявана, пустала, изтощена, 
а другата е целина, току-що от ралото дълбоко набраздена. И старата на 
младата говори: не е прилично повече да раждаш от мене ти, защото бе 
довчера една поляна с бурен див обрасла. А младата отвръща: знам това 
и тъкмо съм затуй аз плодородна, защото много сили в мене спяха и днес, 
събудени с голям напор, избликват. И както всяка басня най-подир и тая с 
постоянния въпрос завършва: А поуката каква е?
АНТОНИЙ. Поуката в друга басня се намира – за благородния овчар, съгрял 
замръзналата змия в пазвата си, а тя в отплата го ожилила. Змията не може 
да не върши зло, дори когато добро й правят хората, така е проклета тя от 
първий още грях на прародителите наши.
СИМЕОН. Богослов си ти, Антоний, винаги намираш сравнения в 
Свещеното писание. Тогаз спомни си за Давида ти, кой беше само млад 
овчар невинен, и за Саула, мощний господар, безумен който беше. Бих 
желал Давид да бъда аз, за да укротя кипежа на зловредните ти мисли с арфа 
на пастира юдейски.
АНТОНИЙ. Безочлив варварин, догде ще стигнеш в безсрамните си 
дързости към мене? Безумен ме нарече ти, помни го ти, защото аз ще ти го 
спомня скоро, много скоро, безсрамний робе!
СИМЕОН. Богиньо на смъртта, Морано страшна, на всички, що покоя 
накрай даряваш, кълна се в черний ти олтар, че ще нахраня орлите с мършата 
на всяка твар, която роб ме назове!
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АНТОНИЙ. Езичнико, ти нечестивите си богове привикваш против 
кръста!
СИМЕОН. О, не, не! Търпение, за да узнаем всичко... Послушай ме, 
Антоний. От посланиците на франкский крал узнах, че там, в далечното им 
царство, съществува обичай: двама благородници, когато така се намразят, 
че всяка глътка въздух, която другий вдиша, им се вижда недопустимо 
престъпление, избират два меча те, съвсем еднакви, застават един срещу 
други и заставят Бога да реши кой има право. Погледай тук два къси меча 
имам, досущ еднакви, и вземи едина, аз другия... и нека Бог реши.
АНТОНИЙ. Ромеят няма нужда да приема обичаи от варварите тъмни. 
Закон в Византия владее, а не на варварите произволът!
СИМЕОН. О, самомнение! Тогава трябва аз с смъртта на робите да те 
накажа. Едно повикване и ти ще бъдеш след няколко минути задушен...
АНТОНИЙ. А утре ти пред целия народ на Хиподрома от позорна смърт 
ще ме последваш, загдето си убил на императора първий мечоносец!
СИМЕОН. Първий мечоносец, ти?
АНТОНИЙ. Първий мечоносец, да! От днес съм първи мечоносец при 
василевса, а утре кесар! Трепери от моя гняв!
СИМЕОН. Ти... кесар... Значи съуправител на василевса?
АНТОНИЙ. Поне това научи ти у нас – да различаваш колко власт и сила 
добива всеки, чин висок когато добие...
СИМЕОН. Но досега не знаех, че толкова лесно може тая титла да се дава. 
А кесар Варда знае ли, че утре в империята ставаш ти след императора по 
чин?
АНТОНИЙ. Не зная кесар Варда що промисля. Аз волята на василевса зная.
СИМЕОН. Познавам кръстника си в тая постъпка. Остроумен е той, в 
забавите неизчерпаем. Да чуя що ме моли той чрез първий мечоносец и 
чрез оня, когото готви да направи кесар!
АНТОНИЙ. Сега говориш ти благоразумно. И слушай що чрез мене 
повелява всевластний господар. Урежда утре в малкия дворец гощавка в 
твоя чест и в моя. Победата, която ти спечели, ще бъде чествана славно. Ще 
видиш и ще чуеш там неща, които цял живот не ще забравиш.
СИМЕОН. Така ли ти поръча да ми кажеш:  “които цял живот не ще забрави»?
АНТОНИЙ. Аз думите предавам точно. Още една поръчка имам да предам. 
Къде е благородната девойка Хриза?
СИМЕОН. Това, що имаш ней да го кажеш, може на мене без страх да го 
предадеш. Аз няма нужда да го кажа с думи – по трепета на моето сърце ще 
прочете що искам да й кажа.
АНТОНИЙ. На твое място аз бих бил скептик, с любов не бих се толкова 
гордял. На мъж не мяза тъй да е увлечен и тъй пред всички да показва 
любовта си.
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СИМЕОН. Припиши това на моето варварство, византиецо! И говори какво 
за Хриза разпорежда василевсът!
АНТОНИЙ. Всемилостивий господар е трогнат от тежката съдба на тая 
девойка, злочеста по вината на баща си. И за да покаже колко милост има 
в сърцето му за нея, в гинекея при императрицата ще има пир, на който тя 
се кани да отиде, та от императрицата и от благородните госпожи да бъде 
утешавана в скръбта й.
СИМЕОН. Да, хитра и жестока мъка може умът ромейски да измисли. Ти 
ли на василевса даде тоз съвет?
АНТОНИЙ. И тъй, аз свърших моята задача. Но помни, че утре вечер Хриза 
трябва там да бъде.
СИМЕОН. Твоята задача е свършена успешно и ти си свободен да си 
отидеш. Но все пак, мечоносецо, бих искал да се сразиме с тебе, да се сразим 
открито и доблестно, гърди с гърди, мъже както се бият в честен бой...
АНТОНИЙ. Да се сразим? Ще се сразим, но не тъй, както ти си мислиш... 
(Излиза.)
СИМЕОН (бързо намята мантията си, взема меча и вика): Вране, Вране!
ВРАН (влиза). Тук съм, господарю.
СИМЕОН. Излизам аз за малко из града. Ще бдиш, догдето се завърна. Не 
пускай никого. Ако ли дойде Поликсени, изгони я безмилостно, противи 
ли се, убий я! Ако ли стане нужда да ме търсиш, у кесар Варда съм... Помни 
това, че само в крайна нужда ще ме викнеш.
ВРАН. Изпълнено ще бъде, господарю.

Симеон бързо излиза.

ЗАВЕСА

ДЕЙСТВИЕ  ТРЕТО 

Обширна сводеста зала, богато наредена. Широки и високи прозорци 
на дъното. Позлатени многосвещници осветяват ярко тежките маси, 
отрупани с ястия и пития и цветя. Разкош в облеклата и в обстановката. 
Масите са разположени така: на възвишение в дъното, успоредно задния 
проспект – масата на императора. От двете й страни, вертикално на нея 
и с две стъпала по-ниско от нея, две други маси, на които заемат място: 
от дясно на императора Симеон и Антоний, отляво втория меченосец е 
празен стол за кесар Варда. Стъпало по-долу, под доста широк подиум, на 
който се развиват игрите на танцувачките, на три маси, вертикално към 
императорската маса са насядали придворните. Няма ни една жена при 
вдигане на завесата, когато пирът е вече в разгара си. Слуги разнасят вино 
в дълги амфори. Невидим оркестър свири тиха мелодия. 
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ПОЕТ (довършва четенето на поема, която придворните слушат с 
пресилено внимание, но без въодушевление).

Тогава проехтя глас тръбен от небето
И войните християнски вдигнаха очи
И видяха през облаци да слиза 
Самин Христос с ангели безбройни.
А божественият василевс
Издигна глас и викна към войските:
О, храбри войни, небесна сила иде! 
Не ще даде победата Христос
На варвари, езичници проклети!
Удрете, не щадете ни един!
И както падат житни класове
Под сърпа на жетваря в знойно лято, 
Така попада покосено, мъртво
На варварите войнството страшно.
Малцина се спасиха от смъртта 
За да разказват на деца и внуци
За тоя тъй ужасен за тях ден!
И да се слави името на василевса,
Комуто Бог самин дойде на помощ,
И с ужас да изпълва той сърцата 
На варварите нечестиви. Слава! 

ПЪРВИ ПРИДВОРЕН. А всъщност той дори не беше там. Там беше кесар 
Варда, той ги победи.
ВТОРИ ПРИДВОРЕН. Мълчи, недей им пречи да се лъжат. 
МИХАИЛ. Поете славен, пристъпи насам! Поемата ти Омира задмина. Че 
Омир бе езичник, а пък ти си християнин, православен още (Подава му 
кесия с пари.) Поетите обичат бедността, но имат нужда все пак да ядат и 
да покрият голото си тяло. 
ПОЕТЪТ. О, дивний господарю, знай, не те обичат бедността, тя тях обича. 
МИХАИЛ. Седни ти там и нека те нахранят и напоят, догдето можеш 
носи. А пък поемата, която слави нашите дела, нека се препише в стотици 
преписи и да се прати по всичките провинции.
РАЗПОРЕДИТЕЛЯТ НА ЦАРЕДВОРЦИТЕ. Ще повелиш ли, господарю, 
…………
МИХАИЛ. 

………
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………
- Той гледа алчно на жените, но повече пие. 
- Возилница, препълнена с вино!
- На мене харесва тая с бялото було.
- А на мене оная с черните коси.
- Той сложи варваринът до себе си да седне!
- Отпада нашата империя, отпада!
- Знаеш ли, че ще бъде  скоро кесар онова момче? Какъв срам! 
- Защо да не иде още кесар Варда?
- И тоя заговор, за който тъй високо говореха, сега го замълчаха. 
- Ех, може би не им понася да говорят.
- Погледай Симеона, той се държи, като че ли не ни е гост. 
- И все пак мрачен ми се вижда.
- Те, българите, винаги са мрачни. 
- Дочухте ли? В Преслав се нещо готви? 
- Преслав какво е? Тук се нещо готви. 
- Това момче ще стане кесар! Срам! 
- Нима ще претърпи това кесар Варда? 
- Мълчи и гледай танцувачките, глупецо!
- Императорът гледа насам. 
- Какви бедра у тая сирийка! 
- Не е сирийка, а персийка, слепчо! 
- Какво разбираш ти от женска хубост!
- А ти пък негърка от бяла не можеш да отличиш.
- Когато съм пиян всички ми са бели. 
- А кога не си пиян? 
- Аз земам пример от императора. 
- Мълчи, никой пияница не обича да го наричат пияница. 
- Аз пък обичам!
- Великолепен танц!
- Тая там нима е твоя любовница?
- От месец вече. 
- Вкусът ти е добър. Отстъпи ми я.
- А ти накарай да назначат братовия ми син управител на 

митницата.
- Управител на митницата за една танцувачка? Не може.
- Да ти доставя цял харем тогава! 
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- Това момче първи меченосец днес, а утре кесар? Срам!
- Мълчи, нима искаш да загинеш? 
- Аз по обичам в кръчмата – там, която ти хареса, тутакси я имаш.
- Не ти ли се вижда чудно, че кесар Варда не идва още? За пръв 

път се случва.
- Кесар Варда знае какво върши. Търпи и чакай.
- Казват, че Стратоник бил ослепен в затвора. 
- Каквото и да казват, аз мълча. 
- Това не са танцувачки, а нимфи! 
- От цирка нимфи, момко! 
- Великолепно!
- Дивен танц!
- Ах, край!

(Танцувачките излизат.)

МИХАИЛ. Защо си замислен, Антоний, и ти, мой скъпи гостенино, Симеоне, 
защо така студено на жените поглеждаш? Да, забравих, ти си влюбен. И аз 
си спомням някога, че бях на твоите години и жената, която любех, бе за 
мене съвършенство. Това е треска, първата ни треска на чувствата, която 
отминава, тъй както минават детските болести. Дори най-хубавото вино ни 
омръзва и търсим друго. Младостта не знае вкусът на честите промени, що 
възраждат сърцето и тялото укрепват. 
СИМЕОН. Почитта ми към твоя сан висок и към твоята възраст не ми 
позволяват да ти възразя. 
МИХАИЛ. Отговори тогава на Антоний. 
СИМЕОН. Антоний млад е като мене,  той знае силата на първни нежни 
чувства и знам, че с мене ще се съгласи. 
АНТОНИЙ. С божествените думи на господаря, а не с твоите ще се съглася. 
Без честите промени любовта изглежда занятие, достойно за глупците. Така 
презрений простолюдин знае едничка гостба: своя чесън лук. Изтънчените, 
господарите – те могат да си позволят разкоша много гостби да опитват. 
Умът ограничен се спира в една точка и не смее да пристъпи нататък, но 
избраните души обхождат всичките посоки позволени. 
СИМЕОН. Антоний, благородний, ти си богослов, гордееш се, че твоите 
предци са вярвали в Христа тогава, когато моите са тънели в езическо 
безумие. Нима ще трябва аз да ти напомням какво е казал апостол Павел? 
АНТОНИЙ. Апостол Павел казва…
МИХАИЛ. Оставете! Не искам на трапезата си разпря върху свещеното 
писание, младежи, бъдете весели! Вий, драги гости, сторете чест на виното 



272

ни. Нека челата ви зла мисъл не бразди. Защото днес е ден на радост и 
веселие. Защото днес ний чествуваме двама еднакво мили на сърцето ми 
любимци. И двамата възнаградихме вече, но няма да спре дотук щедростта 
ни. Венец краси челото на Симеона, нов чин получи наший мил Антоний, 
но малко е това за младите сърца, които от желание горят да грабнат вси 
съкровища световни. И ето, решихме да дирим на всекиго от тях това, 
що мечтае… Наший силен Симеон, омаян от красивите ромейки, и тъй 
невинен, и тъй целомъдрен, какъвто го познаваме, желае между красивите 
да избере най-нежната и красна хубавица. И ние дълго търсихме за него 
една съпруга мила и красива. Баща му тая власт ни е предал – наш син да 
бъде, догде живее тук. Бащата грижно бди над своя син, предпазва го от 
лоши стъпки, защото често младостта нехае за бъдещето. Чувствата си тя за 
кормчия поставя и най-често в подводните скали разбива жалко корабите. 
На своите надежди… И ний избрахме вече…
СИМЕОН. Дано да можех да се съглася, че друг сърцето ми ще направлява. 
Но, с мъка ще го кажа, аз не мога да преклоня глава под чужда воля. 
МИХАИЛ. Какво по-ясно доказателство, че ти избрал си кривий път, 
любезний сине наш? 
СИМЕОН. За чужденците византийския закон не се отнася. Макар да си ми 
ти настойник, кръстник, аз все пак съм княз, и то княз български! 
ЕДИН ПРИДВОРЕН. Нечута дързост! На императора той прекослови! 
ДРУГ ПРИДВОРЕН. Защо се търпи това оскърбление на императорската воля. 
ТРЕТИ ПРИДВОРЕН. Волята на императора е закон! 
СИМЕОН. Аз гост съм ваш, ромеи. Аз не мога да забравя това, не го 
забравяйте и вий. Дори езичниците уважават госта. 
МИХАИЛ. Не гост си ти, а наш син, Симеоне. Синът от госта е на почит по-
висока! Но слушай ти, що воля не търпиш над своята, какво си сторил вече 
и тогава може да се съгласиш с нас. Избрал си ти всред толкова девойки 
една и тя престъпница против нас. 
СИМЕОН. Престъпница? За Хриза ли говориш? 
МИХАИЛ. Един баща престъпник, заговорник, срещу помазаника Божий 
е възстанал. И тая, с поглед тъй невинен още, била е в заговора с баща си. 
СИМЕОН. Това е невъзможно! 
МИХАИЛ. Нито синът, нито пък гостът могат на думите ми да отвърнат 
„невъзможно“! Повикайте тук Павла с Поликсени! 

Въвеждат Павел и Поликсени.

МИХАИЛ. Говорете, пред всички говорете това, що казахте на моите съдии. 
ПАВЕЛ. Невинен съм, всевластний господарю! 
МИХАИЛ. Тогава назови тук виновниците без страх! 
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ПАВЕЛ. Баща ми, когото баща вече не наричам, защото всяка капка кръв от 
жилите ми на тебе, императоре, принадлежи, а не на него, той е първият 
виновник. След него Хриза, моята сестра, любимката му, галената щерка, с 
която той обичаше насаме да беседва и с часове да води разговор с нея. За 
доказателство, когато тя чу, че заговор открит е против тебе, с възмущение 
извика, че погубваш невинни. 
СИМЕОН. О, предан син! О, характер дивен! 
МИХАИЛ. Кажи и ти, прекрасна Поликсени! 
ПОЛИКСЕНИ. Ще потвърдя аз думите на Павла и ще добавя: нека ви не 
лъже невинният, наивен вид на Хриза. Под тая външност зла душа се крие, 
сърдце коварно и престъпно бие и в нейната хубава главица се таят най-
грозните кроежи. Аз виждам Симеон е възмутен, че ние против баща си и 
против сестра си говорим тук. Това е тъй, защото ние сме деца по кръв на 
Лъва, но душите ни принадлежат на тебе, господарю! 
СИМЕОН. А ти дори не можеш да ме възмутиш, нещастнице! 
МИХАИЛ. Доведете Хриза! 
СИМЕОН. Господарю, не може ли да отмине без разпита на Хриза твоят 
съд? Не е ли ясно всичко вече и за тебе, и за всички? 
МИХАИЛ. На тебе още е неясно, виждам аз. 

Въвеждат Хриза. 

СИМЕОН. Защо те водят тука, клета Хриза, защо те калят с думи и очи? 
Кръстник, ако съм бил за тебе като син, една молба към тебе имам. Откак 
съм тук у вас, нито една молба към тебе не съм отправял, не от гордостта 
ти, защото моите молби предваряше с благосклонността си. Еднъж сега те 
само моля: умий от мръсотата, що върху нея хвърлят страхливостта на брат, 
разврата на сестра, и изпрати това дете нещастно да си отиде вкъщи да 
оплаква съдбата на баща си и своите измамени надежди  в най-близките си 
по кръв. Ако ли нейний вид само не ти подсказва, че е тя невинна, послушай 
и приеми моето поръчителство за нея. От моето отечество донесох почит 
към тебе – дано не дойде час и в тебе вярата си да изгубя. 
МИХАИЛ. Присъдата си още не съм казал. Ний истината търсим тук. Ела 
насам, девойко, оправдай се! Докажи невинността си, ако си невинна. 
ХРИЗА. Повикаха ме хора от двореца да дойда тук, защото ти си бил 
към нас, децата на Лъва, милостив, та искал си да утешиш скръбта ни, 
душевните ни рани да превържеш, да отриеш сълзите от очите ни. И ето, 
тук внезапно ме затварят, изправят ме между съдии строги и обвиняват 
ме, че съм била послушна на родний си баща. И чувам от тях, че брат ми 
и сестра ми обвинили ме в измяна към теб, всесилний господарю наш. На 
тях което казах, ще го кажа пред тебе и пред тия благородни: баща ми само 
почит към тебе на моето сърце е внушавал. Нито веднъж за тебе не каза 
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лоша дума той пред мене. А пък човек, тъй честен като него, не би могъл да 
бъде двоедушен, дори да искаше. Да, казах аз, че при заговор пострадват и 
невинни, всуе набедени от хора зли. Сгреших ли като казах? Баща ми беше 
ти служител верен, нито едно петно не би намерил никой в живота му, така 
богат с дела за пример, а ето – той в тъмница е сега. Ах, моят ум е слаб 
да разгадае кой сплете тия козни! Но ти си, господарю, да изследваш и да 
наказваш виновните. Издири клеветниците и накажи го! 
МИХАИЛ. Сестра ти, брат ти те обвиняват! 
ХРИЗА. Ах,  господарю, чужди думи те говорят против татко и против 
мене. Уплашени, те търсят да спасят живота си и в бездната изблъскват по-
слабия. Бъди ти милостив към слабостта им, господарю! Та брат ми Павел, 
той е неопитен и млад, макар и по-възрастен от мене, а Поликсени е така 
нещастна…
МИХАИЛ. Казваш, баща ти предан бил на мене и внушил на тебе тая 
преданост? 
ХРИЗА. Да, господарю.
МИХАИЛ. Тогава ти послушна във всичко ще ми бъдеш? 
ХРИЗА. О, господарю, да, послушна ще ти бъда! 
МИХАИЛ. Но напълно и безусловно послушна във всичко, що аз ти 
заповядам! 
ХРИЗА. Напълно, безусловно? Ами Бог? 
МИХАИЛ. По дивен начин Бог чрез мен говори. 
ХРИЗА. О, господарю, всеки човек е грешен и смъртен…
МИХАИЛ. Помазаникът Божий ти говори! 
ХРИЗА. Аз зная само, че на Бога съм послушна, на царя също. Бог кога 
говори, той само благост и любов излива над клетите сърца. 
МИХАИЛ. И благост, и любов помазаникът Божий ти приготви. Сега вий 
всички чуйте нашата монарша воля: загдето е към нас тъй верен бил, ний 
награждаваме сина на Лъва, Павел, с чина кабикуларий! 
ПАВЕЛ (пада на колене и целува края на дрехата на императора). О, дивний 
господарю! 
МИХАИЛ. Прекрасна Поликсени, присъпи! Жените чинове не получават, 
но отсега нататък златен пояс ще носиш ти, за да познаят всички, че 
верността ти чиста и прекрасна като златото е била. Ний още възвеждаме 
те в първа придворна госпожа при нашата съпруга благоверна. А тъй като 
на нас е отредено да се грижим за клетите сираци и вдовици, тъй както 
божият закон ни повелява, не ще останеш ти завинаги вдовица. За тебе мъж 
красив и благороден избрахме ние. 
ПОЛИКСЕНИ. Благодаря, премъдрий господарю! 
МИХАИЛ. Но тук нека спрем и минем по-нататък. След малко името му 
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ще узнаеш. Погледай, Хриза, тоя момък млад, прекрасен, благороден, с чин 
висок – той днес е първи меченосец, утре ще бъде кесар. (Шум и оживление 
между придворните.) Хе, защо е тоя смут? Не ще ли му прилича пурпур 
царствен и златния венец на кесар? Кой шуми? Защо са тия погледи под 
вежди? В подземието Лъв оплаква свойте дни, а Стратоник не вижда вече 
белий свят. Кому се ревне, там да ги последва? (Мълчание.). И тъй, този момък 
ти избрахме ние за мъж. Най-първия след нас по власт и сила в империята 
ни. Да, зная, че в младите глави мечти скоропреходни прелетяват, и ти си 
мислиш, че ти си в Симеона още влюбена. Но ти се лъжеш. След като чу 
незиблемата наша… Антония, ти любиш вече Хриза. 
ХРИЗА. О, господарю, господарю, милост! 
СИМЕОН. До где ще стигне тая гавра? Не се ли наситихте да си играете?
МИХАИЛ. А за тебе, Поликсени, избрахме нашия любим син Симеона. 
СИМЕОН. Кълна се в Морана! Ако не чаках нещо – това безумие да спре, 
би зле изпатил оня, комуто е дошла за пръв път такава дръзка мисъл! Но 
бих желал да зная кой е той! Къде се крие подлият, що така безсрамно 
подиграва достойний византийски василевс! 
ГЛАСОВЕ ОТ МАСИТЕ НА ПРИДВОРНИТЕ. Какво говори той? Той 
оскърбява императора! Да млъкне варварина! 
ХРИЗА. Симеоне, спри за Бога! 
СИМЕОН. Не си ли ти, Антоний? Не, не си. Самин не можеш ти това 
измисли: достатъчно си глупав. 
АНТОНИЙ. Тук всички виждат кой е глупав. 
СИМЕОН. Милион глупци да кажат за глупеца, че е умен; той все глупец 
за умните остава. Ако мъжете не се намира виновника, между жените той 
се крий навярно. Казвай, Поликсени, не си ли ти тоз глупав план скроила? 
С Антония навярно. За всички можеш ти да криеш чар, освен за мене… Ти 
всички можеш прелъсти, не мене. А пък Антоний е глупец, той може заради 
една целувка твоя да тръгне по улиците гол! 
АНТОНИЙ. Докога ще търпим оскърбления от тоя варварин? Господарю, 
повели да го накажа! 
МИХАИЛ. Мълчи, Антоний!  У Симеона дързостта е обяснима: познато 
е, несдържаните страсти вълнуват като треска варварите. Но на ромеите 
прилича разум, благоразумие и търпеливост. Уверен съм, не може  обясни 
с разумни думи той защо ни прекослови!
СИМЕОН. Защо ти прекословя, кръстник? Защото додох аз дете, невинно 
любознателно и чисто, да уча, да се възпитавам във ваший пример и във 
вашите закони и ученост. Византия! Разкош и мощ, и вяра! Византия – богата 
и щастлива, от Бога щедро и безмерно наградена! Византия – библиотеки, 
школи! Византия – светци и исполини на знание и мъдрост! Такава виждах я 
от Преслав, когато баща ми ме прати насам. Каква я виждам днес? Нима сте 
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слепи да видите кумира ми строшен, потъпкани най-светлите ми чувства? 
Византия? Предава син баща си! Византия? – хетера дъщеря, готова да 
пожертвува сестра си за своите развратни намерения. Византия? – от завист 
изтъкана, че варваринът да й бъде равен се осмелява! Ромеи, напразно с 
мъдрост и разум се хвалите сами пред себе си! Не е разумно чувство на 
погнуса да събудиш в едно младо сърце, което ти е било предано. 
МИХАИЛ. Би помислил всеки, че обвинителят на всичките ромеи и наш 
укорник е светец невинен. За да докажем ние колко много се лъжеш и колко 
мъдро е нашето решение, нека тая жена, която ти непредпазливо нарече 
хетера, заговори и това, което ние искахме да скрием от слуха на другите – 
Поликсени, говори. 
ПОЛИКСЕНИ. Всевластний господарю, благородни сановници, не е за 
мене прилично сърдечните си тайни да разкривам пред мъже. Но обвинена, 
трябва да се оправдая, макар и срам челото ми да изгаря. С малко думи – 
повече да казвам, страхувам се, че ще накърня приличието, – откакто Симеон 
от мене взор отвърна, откак забрави клетвите си към мене, нещастна станах 
двойно аз с измяната на мъжа любим и с измяната на сестра си, която ми 
отне любовните му ласки. 
ХРИЗА. Небе! О, Боже, какво говори тя? 
СИМЕОН. Не вярвай, Хриза, подла лъжа е това, що тя избълва тук! 
ХРИЗА. Какво да вярвам вече? О, нима и ти, и ти измамник и лъжец си? 
Боже, Боже! 
СИМЕОН. Нима ти можеш на дявола да вярваш? Не виждаш ли, че както 
баща си предаде тя, а тебе обвини и оклевети, сега се мъчи мене да очерни 
и да ни раздели? Да, аз не крия, своята любов предлагаше ми тя като улична 
жена. Да, аз не крия, че я отблъснах и нейната ненавист си спечелих. 
ХРИЗА. Сега ми става много ясно всичко: аз видях я да тича разярена преди 
при теб да вляза оня ден. Ясно е сега какъв е бил разговора между вас! 
СИМЕОН. Ти вярваш на нея? Хриза, нима е толкоз слаба любовта ти, че тя 
угасва от най-слабия ветрец? 
ХРИЗА. Аз вече видях толкова измени! Сърцето ми сломено е под толкова 
чудовищни дела, че вярвам, всяка подлост вече е възможна. Дори в 
невинността своя вече губя вяра, как в твоята да вярвам? 
СИМЕОН. Хриза, за Бога, спри, не говори тия думи. Ако досега имах сили да 
търпя издевките на тая сган, то беше за тебе, за любовта ти, за любовта ни! 
ХРИЗА. Любов? Нима тя още съществува? Не, не вярвам. Остави ме, 
Симеоне, с моята тежка скръб и с моята невяра. Щом ти ми измени, щом 
ти си лъгал…
АНТОНИЙ. Е, Симеоне, е, победителю, е, доблестний младежо, когото 
всички хвалят, че е учен, когото с въжделение поглеждат всичките 
жени, когато язди по столичните улици, е, ти, когото сочеха за пример 
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на византийските младежи: погледайте, Симеон е варварин,  ромеите 
надминава…Е, тържествувай, победителю! Ти мислеше най-хубавия цвят 
от византийската градина да откъснеш и в дивия Преслав да го отнесеш 
ведно със свойто тържество над нас? Сега получи всичко, което търсеше. 
Бъди доволен, победителю! О, господарю, повели по тоя случай да дойдат 
танцувачки – Симеон, за да празнува своята победа, от музика и танци има 
нужда! А ти, прекрасна Хриза, изсуши сълзите си, скоро ще те убедя, че съм 
любовник по-мил от Симеона. 
ХРИЗА. О, славний господарю, съжали ме! Ръка си над нещастната простри 
и дай ми да вкуся последната утеха, която е за злочестите отредена! 
МИХАИЛ. Какво желаеш, Хриза? Говори. 
ХРИЗА. Кога изгубим близки и любов, когато ни измяната рани и целий 
свят изглежда ни тъмница или пък пъкъл, сърцето уморено и разочаровано 
желае мир. Де другаде ще го намери то, ако към Бога пътят му не е отворен? 
Така съм слушала: мома, коя желае на Бога дните си да посвети, не може 
никой да възпре по нейний път. Аз искам позволение да ида  в манастир. 
СИМЕОН. О, Хриза, опомни се! Какво бълнуваш, стой! 
АНТОНИЙ. Ти в манастир, такава млада и красива, така за любов създадена 
само? 
МИХАИЛ. За съжаление тя има пълно право: по пътя към небето нямам 
власт и макар тя волята ми да прекършва и наший празник със своето 
решение помрачава, аз не мога да постъпя инак…
СИМЕОН. Хриза, какво правиш ти, какво направи от нашата любов? Всичко 
изтърпях от тях за тебе само, Хриза. Ако ме любовта напусне, ако ти сама на 
нашата любов си неприятел, тогава…не мога с тебе да се боря, а само да се 
моля: Хриза, съжали се над себе си, над нашата любов. 
ХРИЗА. Искам да избягам. След толкова измени и злодейства, с които ме 
вий всички обградихте, едничък Бог протяга ми ръка. 
МИХАИЛ. Отведете Хриза при майка Доротея в манастира. 
ХРИЗА. Прощавай, Симеоне, ако ти си бил неверен, аз на Бога ще се моля 
да ти прости… защото те обичам… (Отвеждат я.)
АНТОНИЙ. Какво, не е ли сладко, Симеоне? Довчера ти бе славен 
победител и годеник на тая хубавица. Сега си поразен и Хриза в манастир. 
Каква съдба изменчива! 

Варда, който е влязъл няколко мига преди това и дочул последните думи 
на Антония.

ВАРДА. Да, да! Каква съдба променчива! Ти тук, божествений, пируваш и 
решаваш на младежите сърдечните дела, а пък измяната е в самия дворец и 
така близо до тебе! Велможи, що стоите изумени? Верни на господаря, тук! 
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Запазете от страшната измяна неговий живот скъпоценен! А ти, Антоний, 
изменнико коварен, стой настрана! Вземете меча му! Смъкнете от гърба му 
тия дрехи, с които той се гордее! За други е възмечтал нищожният от тия 
по-богати – за императорска порфира! 
МИХАИЛ. Що значи това? Скъпий Варда, да не си полудял или пък пил 
много вино? 
АНТОНИЙ. О, светлий господарю, защити ме! 
ВАРДА. Змия в пазвата си, господарю, си топлил ти! Чети това, чети! 
МИХАИЛ (чете с растящо изумление). Какво? Какво? Това е невъзможно! 
ВАРДА. Твоето сърце, изпълнено с благост, не допуща Антоний сам да 
бъде в заговора на Стратоника? Нима ще лъже Лъв на смъртний час? Не 
ще лъже ослепений Стратоник, че и нему е писал писма като тия до Лъва? 
Но ето ново доказателство, чети! Това му пише сам арабският началник! 
Догдето ние водиме война с арабите, Антоний, бъдещият кесар, се приготвя 
престола да заеме с помощта на нашите неприятели! 
АНТОНИЙ. Лъжа! Лъжа! О, всичко е лъжа! Пресветлий господарю, защити 
ме! Мечти честолюбиви аз не храня! Писма не съм от Стратоника получавал! 
Арабския началник не познавам! Това е клевета! О, клевета е! Невинен съм 
пред тебе, господарю! 
МИХАИЛ. Това е тъй нечакано! Антоний, когото аз обичах като син! 
АНТОНИЙ. И той е верен твой син, господарю, не слушай клеветата! 
МИХАИЛ. Изменник! Василевс жалаел той да бъде! Короната мечтаел да 
получи, през трупа ми като премине! С враговете дружба сключва, предава 
мене, Византия предава! 
АНТОНИЙ. Лъжа! Лъжа! Клеветници безчестни, защо стоваряте такъв 
позор на моята глава? Могъщи гоподарю, вярвай, дори насън такава 
страшна мисъл не е спохождала ума ми! 
МИХАИЛ. Нашият пир е свършен. Свободни сте всички. Съдиите оттатък 
ли са, Варда?
ВАРДА. Те чакат.
МИХАИЛ. Джелатите?
ВАРДА. Те са винаги готови. 
МИХАИЛ. Отведете изменника в залата за съд! (Излиза… Бавно и в смут 
излизат всички придворни.)
СИМЕОН. Да тържествувам канеше ме ти! Нещастник, ти сърдцето ми 
разби, не мога да се радвам сега на твоята беда! (Излиза.)

На сцената са останали само Павел и Поликсени.

ПАВЕЛ. Сърцето ми се пълни с ужас! Не мога спокойно да разсъдя где съм, 
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що съм…Каква пустота изведнъж настана! О, татко, татко! Те ли те убиха 
или пък аз! Тоя мощен благородник от престола падна и се провали по-долу 
и от мене! Къде отивам? Не чака ли и мен съдба такава? О, татко, татко, 
мъченико клет, прости ме! Хриза! Ти избра най-хубавия дял! А аз къде ще 
ида? Кой ще ме приеме? Дори и Бог лицето си отвръща от отцеубиеца! 
(Избягва.)

Слуги започват да гасят свещите. Само един полилей остава да свети в 
дъното на сцената.

ПОЛИКСЕНИ (останала сама, разхожда се с политания из празната зала 
и си говори като сомнамбул). О, страшно е самичка с проклетите си мисли да 
останеш. Като вълци зли налитат те над моята душа…И няма кой от там да ги 
разпъди. Аз може би съм луда, че те гоня по своя път, избран от моята любов 
проклета, Симеоне. Но не видя ли Хриза как те остави? Едничък удар – не 
изтрая и се провали ведно с Павла и Антоний. Те всичките танцуваха така, 
както им свирих, и попаднаха в ада. В самия ад съм аз, що туй извърших! 
Какво е туй? 

Чува се стенание, врата се блъсва и отваря и влиза Антоний ослепен.

АНТОНИЙ. Проклятие на тоя дворец! Проклет да бъде василевс и всички 
слуги на сатаната! О, как е тъмно! Мрак и люта болка! Очите ми, очите! 
Кесар Варда, ехидна, що очите ми изпи! Нима не се стопиха сърцата ви 
от жал за младостта ми? Слепец, слепец, за цял живот слепец! Джелати, 
защо ме убихте? Сега бих спал спокоен. Как можахте от слънчевия зрак да 
ме лишите? Къде съм? Няма ли незнаен милостивец да подаде на слепия 
ръка? Нима съм тук, где горд и мощен бях? Наравно с императора! О, адски 
мъки на душата ослепена, боли повече от очите, що не виждат вече! Тук 
Хриза пратих в манастира аз по искане на Поликсени! Къде си, проклета 
Поликсени! Поликсени! О, дявол! Ах, къде са ми очите! Последен грях 
извършил бих да можех, бих те удушил! О, Боже, как наказа гордостта ми! 
На мойте клевети с клевета ме ослепи! О, болка! Смърт да дойдеш! О, скръб! 
Проклет часа, в който се родих, проклет часа, в който влязох тук! 

Излиза с политания. Поликсени стои ужасена.

ЗАВЕСА. 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЪРТО

Обстановка на второто действие. Зергав и Дан влизат от разни страни.
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ЗЕРГАВ. Не носиш ли поне ти новини, Дане? 
ДАН. Разпитах двайсет калугери, които срещах на пазара, калугерки – ще 
има петдесет: не знае никой нищо за Хриза. 
ЗЕРГАВ. С такива новини и аз се връщам. Но как ще се явим пред него? 
ДАН. Но тука има толкова манастири! На всяка стъпка – църква и манастир! 
Градът е пълен с монаси, с монахини. Не бях забелязвал, че са такова 
множество, догде не стана нужда да се вглеждам във всяко черно расо. 
ЗЕРГАВ. И град голям! Где ще я намериш? Търси в купа сено игла, ако си 
нямаш работа! 
ВОИМИР (влиза). Капнах! Три деня поход непрестанен, като на война. 
Една  жена да търся! А пък жени тъй много! За Бога, вий поне следа, макар 
и слаба, от Хриза не открихте ли? 
ЗЕРГАВ. Не.
ДАН. Не.
ВОИМИР. Тогава бих желал да зная кой ще има храбростта да съобщи на 
княза яловостта на нашите усилия. Аз не чувствувам желание да се изложа 
на мълнии, на гръм и на градушка! 
ВРАН (влиза). По вашите лица чета пак неуспех! Негодници! Изменници! 
Глупци! Нима желаете князът да загине? Три дни вече не яде и не спи. 
Задреме ли, скача от дрямката си, зове я, кърши пръсти! А вашите сърдца 
стоят студени! Вървете пак, обърнете целия град и всички околности, но 
намерете Хриза! Не я ли намерите, тогава смърт очаква господаря, смърт 
и нази! 
ЗЕРГАВ. Боиле Вран, наместо да умре нашият княз, не е ли по-изгодно за 
нас да умре някой друг? 
ВРАН. Кой друг? 
ЗЕРГАВ. Та самий император, който стана причина на тая неприятна 
случка. Аз нещичко скроих…
ВРАН. Да не би да искаш да убием императора? 
ЗЕРГАВ. Разбира се, това е много лесно. Поплювковци го пазят. Тая нощ 
ние можем да се промъкнем в спалнята му…
ВРАН. Това измисли твоята многоучена глава! А ще открием ли с това ние 
Хриза, за която лудува князът! 
ЗЕРГАВ. Е, аз съм глупав за тебе, това го зная, боиле Вран, но все пак ти не 
помисляш, че в бъркотията те ще изкажат къде са я скрили! 
ВРАН. Зергаве, слушай, за последен път те предупреждавам: без разрешение 
от княза не се вясвай за нищо тук! Изпълнявай заповедите, които ти се 
дават, и повече не мисли. Стига, че има за тебе други да мислят, ти само си 
длъжен да изпълняваш! Разбра ли? Не си губи ума по глупости, а тръгни 
отново да търсиш, Хриза, глупчо! 
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ЗЕРГАВ. Добре, добре, аз ще изпълня заповедта. Но ти все пак кажи на 
княза…
ВРАН. Това ми е останало! Вървете и търсете пак! 

Зергав, Дан и Воимир излизат. 

СИМЕОН (влиза).  Кой беше тук? 
ВРАН. Зергав, Дан, Воимир. 
СИМЕОН. Пак нищо? 
ВРАН. Уви, да, господарю! 
СИМЕОН. Защо ли се надявам? Имат те потайни кътища да скрият не една 
девойка! О, Византия!  Жестока и набожна!  Тук всеки ден и всяка нощ 
молитви възнасят към небето, а пък тъпчат и правда, и закон, и най-свети 
чувства! Едно сърце в тая клоака аз открих и него отнеха ми! О, Хриза, 
Хриза, защо повярва клеветата? Как всичко тук напомня ми за нея! Над 
всичко в тоя дом витае незримо чаровността на нейната омая… И тия книги 
тя разгръщаше понявга, да види що чета и що изучавам… От колко дни не 
съм разгръщал книга? Така далече, през векове е сякаш времето, когато на 
скутите ми тя, дете невинно, доверчиво! О, да не беше ти така доверчива и 
на клеветата! 
ВРАН. Аз мисля, господарю, малко сън е нужно за тебе. Човешката природа 
не може да изтрае дълго на голяма напрегнатост…
СИМЕОН. Бих искал да заспя… бих искал да мога да плача, а не мога! Сънят 
е вещ церител, сълзите облекчава, но Бог ми ги отне, когато ми отне нея! 
От колко дни не съм разгръщал книга? Приятели, вий винаги сте верни. 
Вий търпеливо чакате да дойде с ключа на любознанието някой ум, за да 
разтворите съкровища от мъдрост! Вие, стари мъдреци, поети и учени, 
оставили по бледи пергаменти най-съкровеното на ваший дух, не знаете ли 
вие лек за мене? (Разтваря книга и започва да чете.) Все тая дума, о, все тая 
дума, само тая дума намирам аз и нея само прочитам. Наред с други думи 
ти си тук, но само тебе виждам, о, любов! Агапо, агапо, агапо! (Затваря 
книгата.) Вран, старий друже, помогни ми! Търсете всички, но я намерете! 
ВРАН. От три дни само това вършим. Ако ми позволиш да ти говоря тъй, 
както ти говорех някога, когато беше малък и те учех да стреляш с лък, бих ти 
казал, че няма по-напрасличева мъка от твоята. Защо скърбиш, защо нощи 
не спиш и се измъчваш? Нима ловецът тича по стрелата, която е нахалос 
пуснал и изгубил? Той слага в тетивата нова стрела и търси нов лов. 
СИМЕОН. Ах, остави… Вий търсите, но не тъй, както трябва… По следите 
на Поликсени тръгнете… По дирите на хищника, ако желаете да откриете 
жертвата. 
ВРАН. След оная вечер се губят всички дири. Изчезна Хриза. Няма 
Поликсени, а Павел се затворил в манастир. 
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СИМЕОН. О, мъка! За едничка среща само аз моля Бога. Не може да вярва 
на клевети! Не бива да им вярва!
ВРАН. Доверчивият двойно се излъгва: той вярва истината и лъжата…
СИМЕОН. Как умело те сполучиха сърцето й невинно с един след други 
ужаси да сплашат! Бащата първом те от нея отделиха, с Антония след туй 
я ужасиха и най-подир, когато тя бе вече от всичко преживяно съкрушена, 
нанесоха последен удар, удар върху мене! О, Хриза, как те жаля и оплаквам 
за твоята доверчивост…

Влиза Придворен. 

ПРИДВОРЕН. Кесар Варда пристига…
СИМЕОН. Кесар Варда? Да влезе. А ти, Вран, бди навън да не подслушва 
някой. 

Придворен и Вран излизат, като дават път на кесар Варда.

ВАРДА. Скръбта ти разбирам, княже, затова не се грижи да ме посрещнеш 
съобразно сана ми. 
СИМЕОН. Чест голяма ми правиш с твоето посещение. 
ВАРДА. Много съжалявам, че играта, която разиграха с Хриза, не можах да 
предваря. Закъснях с няколко минути, трябваше последното признание на 
Стратоника да бъде в ръцете ми, преди да нанеса удара.  А той бе упорит и 
не желаеше да подпише. А когато се явих бе късно. 
СИМЕОН. Да, късно, късно…
ВАРДА. Та не само затова, че ти ме предизвести за желанието на императора 
да направи кесар Антония, аз съм твой длъжник, но и за неточността, която 
ти нанесе такава рана на сърцето. Дошъл съм, ако мога да ти помогна с нещо, 
да го сторя от все сърце. 
СИМЕОН. О, Варда, как можа ти така жестоко да си отмъстиш! 
ВАРДА. Ти жалиш Антония?
СИМЕОН. Повече жаля Лъва, децата му, от тях най-вече Хриза, а себе си аз 
никак и не жаля, повярвай ми. 
ВАРДА. Когато станеш цар, ще се научиш да браниш себе си…
СИМЕОН. Когато стана цар?  От двама души аз чувам вече тая подгатка: 
от Поликсени и от тебе. Цар да стана? Та цар бях аз доскоро, цар щастлив, 
небето беше балдахин над мене и слънцето – корона, а престол възвишен 
имах в едно сърце невинно. Навеки цар да бъда в това царство желая аз. Не 
ми трябва друго. Има кой да царува в Преслав…
ВАРДА. Получихме вести от Преслав, че там е доста неспокойно. Там твоят 
брат в езичество е пак повел народа и баща ти негодува… И това ме кара да 
мисля, че друго царство те очаква скоро. 

Спомени и документи
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СИМЕОН. Не ща да знам що става там в Преслав! Къде е Хриза, Хриза, кесар 
Варда! Вий знаете, ти знаеш и мълчиш! Защо ме забавляваш с несбъдними 
надежди, когато едничката надежда, що ми е достъпна, отнемаш? 
ВАРДА. На твоите години ако бях, и аз така бих страдал, то се знае. Но аз 
съм във възрастта, когато ценим не кратките наслади, а делото. Речеш ли 
хорски властник да станеш, сърцето си най-първо умъртви! 
СИМЕОН. Не искам властник като вас да бъда! Не искам – мъртъв – жива 
да управлявам! 
ВАРДА. Не си ли способен да изслушаш защо при тебе съм дошъл? 
СИМЕОН. Да слушам! Да слушам пак сплетни, кроежи хитри! Какво съм 
аз за вас, ромеи мъдри? Аз гост съм само, гост и ученик! Защо ме вмъквате 
във вашите кроежи? Та аз съм варварин, нали и в моите жили тече гореща 
кръв, що мозъка изгаря! 
ВАРДА. От младо вино кой търси мир? Но няма старо вино, което да не е 
кипяло. Аз не искам наставник да ти ставам – много скоро наставник сам 
на други ти ще станеш. Не искам в наши козни да те вплитам – ти скоро в 
други, ваши, сам ще се вплетеш. Но аз съм властник тук, а утре ти в Преслав 
ще бъдеш властник, княже. И неведнъж ще имаш нужда ти от нас и ние от 
тебе. И неведнъж съседните държави чрез нас ще бъдат в мир или война. 
Дойдох при мъж, нима ще си отида, защото не намерих мъж, а юноша 
несвестен? 
СИМЕОН. Кълна се в Морана, кесар Варда, ти с думи си играеш, които 
нараняват! 
ВАРДА. Мъжът аз искам в тебе да събудя. Искам да проумееш, че жени 
безбройни има, но короните са малко...
СИМЕОН. Жените, що обичаме, са много по-малко, кесар Варда. 
ВАРДА. О, младост, младост! Колко бих желал с години десет поне да беше 
по-стар, по-инак би тогава разсъждавал! И ние може би пак ще се срещнем, 
бъди уверен – както днес на тебе аз говоря, ти тогава на други неразумни 
като тебе ще говориш. Царский сине, ти си в изгодно положение – по 
наследство на тебе короната се пада… И не я цениш, защото малко усилия 
ти трябват, за да я наложиш. Ето, без твоя грижа тя те чака… А ония, що 
трябва да я извоюват, те не знаят в устрема друга страст любовна…
СИМЕОН. Какво говориш, Варда? Ти се издаваш! 
ВАРДА. Не ме е страх пред тебе да се издам. Ти си честен…
СИМЕОН. Остави похвалите за друг път… Кълна се в Морана, това, що аз 
доземах смътно тука, нима е вече истина? 
ВАРДА. Ти можеш, кога искаш, по-разумно от всички ромеи да бъдеш 
проницателен. Дошъл съм при тебе за взаимна помощ, бъдещий властнико 
на България…
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СИМЕОН. О, мъка! За едничка среща само аз моля Бога. Не може да вярва 
на клевети! Не бива да им вярва!
ВРАН. Доверчивият двойно се излъгва: той вярва истината и лъжата…
СИМЕОН. Как умело те сполучиха сърцето й невинно с един след други 
ужаси да сплашат! Бащата първом те от нея отделиха, с Антония след туй 
я ужасиха и най-подир, когато тя бе вече от всичко преживяно съкрушена, 
нанесоха последен удар, удар върху мене! О, Хриза, как те жаля и оплаквам 
за твоята доверчивост…

Влиза Придворен. 

ПРИДВОРЕН. Кесар Варда пристига…
СИМЕОН. Кесар Варда? Да влезе. А ти, Вран, бди навън да не подслушва 
някой. 

Придворен и Вран излизат, като дават път на кесар Варда.

ВАРДА. Скръбта ти разбирам, княже, затова не се грижи да ме посрещнеш 
съобразно сана ми. 
СИМЕОН. Чест голяма ми правиш с твоето посещение. 
ВАРДА. Много съжалявам, че играта, която разиграха с Хриза, не можах да 
предваря. Закъснях с няколко минути, трябваше последното признание на 
Стратоника да бъде в ръцете ми, преди да нанеса удара.  А той бе упорит и 
не желаеше да подпише. А когато се явих бе късно. 
СИМЕОН. Да, късно, късно…
ВАРДА. Та не само затова, че ти ме предизвести за желанието на императора 
да направи кесар Антония, аз съм твой длъжник, но и за неточността, която 
ти нанесе такава рана на сърцето. Дошъл съм, ако мога да ти помогна с нещо, 
да го сторя от все сърце. 
СИМЕОН. О, Варда, как можа ти така жестоко да си отмъстиш! 
ВАРДА. Ти жалиш Антония?
СИМЕОН. Повече жаля Лъва, децата му, от тях най-вече Хриза, а себе си аз 
никак и не жаля, повярвай ми. 
ВАРДА. Когато станеш цар, ще се научиш да браниш себе си…
СИМЕОН. Когато стана цар?  От двама души аз чувам вече тая подгатка: 
от Поликсени и от тебе. Цар да стана? Та цар бях аз доскоро, цар щастлив, 
небето беше балдахин над мене и слънцето – корона, а престол възвишен 
имах в едно сърце невинно. Навеки цар да бъда в това царство желая аз. Не 
ми трябва друго. Има кой да царува в Преслав…
ВАРДА. Получихме вести от Преслав, че там е доста неспокойно. Там твоят 
брат в езичество е пак повел народа и баща ти негодува… И това ме кара да 
мисля, че друго царство те очаква скоро. 

Спомени и документи



285

СИМЕОН. Не ща да знам що става там в Преслав! Къде е Хриза, Хриза, кесар 
Варда! Вий знаете, ти знаеш и мълчиш! Защо ме забавляваш с несбъдними 
надежди, когато едничката надежда, що ми е достъпна, отнемаш? 
ВАРДА. На твоите години ако бях, и аз така бих страдал, то се знае. Но аз 
съм във възрастта, когато ценим не кратките наслади, а делото. Речеш ли 
хорски властник да станеш, сърцето си най-първо умъртви! 
СИМЕОН. Не искам властник като вас да бъда! Не искам – мъртъв – жива 
да управлявам! 
ВАРДА. Не си ли способен да изслушаш защо при тебе съм дошъл? 
СИМЕОН. Да слушам! Да слушам пак сплетни, кроежи хитри! Какво съм 
аз за вас, ромеи мъдри? Аз гост съм само, гост и ученик! Защо ме вмъквате 
във вашите кроежи? Та аз съм варварин, нали и в моите жили тече гореща 
кръв, що мозъка изгаря! 
ВАРДА. От младо вино кой търси мир? Но няма старо вино, което да не е 
кипяло. Аз не искам наставник да ти ставам – много скоро наставник сам 
на други ти ще станеш. Не искам в наши козни да те вплитам – ти скоро в 
други, ваши, сам ще се вплетеш. Но аз съм властник тук, а утре ти в Преслав 
ще бъдеш властник, княже. И неведнъж ще имаш нужда ти от нас и ние от 
тебе. И неведнъж съседните държави чрез нас ще бъдат в мир или война. 
Дойдох при мъж, нима ще си отида, защото не намерих мъж, а юноша 
несвестен? 
СИМЕОН. Кълна се в Морана, кесар Варда, ти с думи си играеш, които 
нараняват! 
ВАРДА. Мъжът аз искам в тебе да събудя. Искам да проумееш, че жени 
безбройни има, но короните са малко...
СИМЕОН. Жените, що обичаме, са много по-малко, кесар Варда. 
ВАРДА. О, младост, младост! Колко бих желал с години десет поне да беше 
по-стар, по-инак би тогава разсъждавал! И ние може би пак ще се срещнем, 
бъди уверен – както днес на тебе аз говоря, ти тогава на други неразумни 
като тебе ще говориш. Царский сине, ти си в изгодно положение – по 
наследство на тебе короната се пада… И не я цениш, защото малко усилия 
ти трябват, за да я наложиш. Ето, без твоя грижа тя те чака… А ония, що 
трябва да я извоюват, те не знаят в устрема друга страст любовна…
СИМЕОН. Какво говориш, Варда? Ти се издаваш! 
ВАРДА. Не ме е страх пред тебе да се издам. Ти си честен…
СИМЕОН. Остави похвалите за друг път… Кълна се в Морана, това, що аз 
доземах смътно тука, нима е вече истина? 
ВАРДА. Ти можеш, кога искаш, по-разумно от всички ромеи да бъдеш 
проницателен. Дошъл съм при тебе за взаимна помощ, бъдещий властнико 
на България…
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СИМЕОН. О, мъка! За едничка среща само аз моля Бога. Не може да вярва 
на клевети! Не бива да им вярва!
ВРАН. Доверчивият двойно се излъгва: той вярва истината и лъжата…
СИМЕОН. Как умело те сполучиха сърцето й невинно с един след други 
ужаси да сплашат! Бащата първом те от нея отделиха, с Антония след туй 
я ужасиха и най-подир, когато тя бе вече от всичко преживяно съкрушена, 
нанесоха последен удар, удар върху мене! О, Хриза, как те жаля и оплаквам 
за твоята доверчивост…

Влиза Придворен. 

ПРИДВОРЕН. Кесар Варда пристига…
СИМЕОН. Кесар Варда? Да влезе. А ти, Вран, бди навън да не подслушва 
някой. 

Придворен и Вран излизат, като дават път на кесар Варда.

ВАРДА. Скръбта ти разбирам, княже, затова не се грижи да ме посрещнеш 
съобразно сана ми. 
СИМЕОН. Чест голяма ми правиш с твоето посещение. 
ВАРДА. Много съжалявам, че играта, която разиграха с Хриза, не можах да 
предваря. Закъснях с няколко минути, трябваше последното признание на 
Стратоника да бъде в ръцете ми, преди да нанеса удара.  А той бе упорит и 
не желаеше да подпише. А когато се явих бе късно. 
СИМЕОН. Да, късно, късно…
ВАРДА. Та не само затова, че ти ме предизвести за желанието на императора 
да направи кесар Антония, аз съм твой длъжник, но и за неточността, която 
ти нанесе такава рана на сърцето. Дошъл съм, ако мога да ти помогна с нещо, 
да го сторя от все сърце. 
СИМЕОН. О, Варда, как можа ти така жестоко да си отмъстиш! 
ВАРДА. Ти жалиш Антония?
СИМЕОН. Повече жаля Лъва, децата му, от тях най-вече Хриза, а себе си аз 
никак и не жаля, повярвай ми. 
ВАРДА. Когато станеш цар, ще се научиш да браниш себе си…
СИМЕОН. Когато стана цар?  От двама души аз чувам вече тая подгатка: 
от Поликсени и от тебе. Цар да стана? Та цар бях аз доскоро, цар щастлив, 
небето беше балдахин над мене и слънцето – корона, а престол възвишен 
имах в едно сърце невинно. Навеки цар да бъда в това царство желая аз. Не 
ми трябва друго. Има кой да царува в Преслав…
ВАРДА. Получихме вести от Преслав, че там е доста неспокойно. Там твоят 
брат в езичество е пак повел народа и баща ти негодува… И това ме кара да 
мисля, че друго царство те очаква скоро. 
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СИМЕОН. Не ща да знам що става там в Преслав! Къде е Хриза, Хриза, кесар 
Варда! Вий знаете, ти знаеш и мълчиш! Защо ме забавляваш с несбъдними 
надежди, когато едничката надежда, що ми е достъпна, отнемаш? 
ВАРДА. На твоите години ако бях, и аз така бих страдал, то се знае. Но аз 
съм във възрастта, когато ценим не кратките наслади, а делото. Речеш ли 
хорски властник да станеш, сърцето си най-първо умъртви! 
СИМЕОН. Не искам властник като вас да бъда! Не искам – мъртъв – жива 
да управлявам! 
ВАРДА. Не си ли способен да изслушаш защо при тебе съм дошъл? 
СИМЕОН. Да слушам! Да слушам пак сплетни, кроежи хитри! Какво съм 
аз за вас, ромеи мъдри? Аз гост съм само, гост и ученик! Защо ме вмъквате 
във вашите кроежи? Та аз съм варварин, нали и в моите жили тече гореща 
кръв, що мозъка изгаря! 
ВАРДА. От младо вино кой търси мир? Но няма старо вино, което да не е 
кипяло. Аз не искам наставник да ти ставам – много скоро наставник сам 
на други ти ще станеш. Не искам в наши козни да те вплитам – ти скоро в 
други, ваши, сам ще се вплетеш. Но аз съм властник тук, а утре ти в Преслав 
ще бъдеш властник, княже. И неведнъж ще имаш нужда ти от нас и ние от 
тебе. И неведнъж съседните държави чрез нас ще бъдат в мир или война. 
Дойдох при мъж, нима ще си отида, защото не намерих мъж, а юноша 
несвестен? 
СИМЕОН. Кълна се в Морана, кесар Варда, ти с думи си играеш, които 
нараняват! 
ВАРДА. Мъжът аз искам в тебе да събудя. Искам да проумееш, че жени 
безбройни има, но короните са малко...
СИМЕОН. Жените, що обичаме, са много по-малко, кесар Варда. 
ВАРДА. О, младост, младост! Колко бих желал с години десет поне да беше 
по-стар, по-инак би тогава разсъждавал! И ние може би пак ще се срещнем, 
бъди уверен – както днес на тебе аз говоря, ти тогава на други неразумни 
като тебе ще говориш. Царский сине, ти си в изгодно положение – по 
наследство на тебе короната се пада… И не я цениш, защото малко усилия 
ти трябват, за да я наложиш. Ето, без твоя грижа тя те чака… А ония, що 
трябва да я извоюват, те не знаят в устрема друга страст любовна…
СИМЕОН. Какво говориш, Варда? Ти се издаваш! 
ВАРДА. Не ме е страх пред тебе да се издам. Ти си честен…
СИМЕОН. Остави похвалите за друг път… Кълна се в Морана, това, що аз 
доземах смътно тука, нима е вече истина? 
ВАРДА. Ти можеш, кога искаш, по-разумно от всички ромеи да бъдеш 
проницателен. Дошъл съм при тебе за взаимна помощ, бъдещий властнико 
на България…
СИМЕОН. Срещу каква цена и що от мене искаш? 
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ВАРДА. Сега говориш като мъж. 
СИМЕОН. О, Варда, Варда, гледай да не се разкайва Византия, когато взема 
да говоря като мъж! Премного вие с моето сърце играете си тука! 
ВАРДА. О, това е далечна работа… Засега аз искам малко нещо, Симеоне…
СИМЕОН. Говори да чуя. 
ВАРДА. Баща ти е приятел на Михаила. И Владимир досега тая политика 
поддържаше. Но виж, какво ви важи вам на българите кой е начело на 
управлението във Византия. Византия остава, управниците се менят. 
Историята наша е пълна с примери, когато народът, възмутен, е свалял 
негодните управници…
СИМЕОН. Да, народът…
ВАРДА. Е, това е само израз поетичен… Но, да кажем, стане у нас нещо, 
буна, преврат, които могат да променят лицата, що стоят начело…
СИМЕОН. И стане кесар Варда император…
ВАРДА. Защо пък непременно аз? Той може друг да бъде…Па може най-
после от своя смърт да умре Михаил, а той няма наследници… При всяка 
смяна на престола държавата донегде боледува… Но ти знаеш, че Византия 
е силна дори в такива минути на слабост…
СИМЕОН. Зная колко е силна Византия. Узнах го тук добре…
ВАРДА. Затова не се лъжи, да ни нападаш… Ние сме приятели, приятели да 
си останем… Защо да леем кръвта на нашите народи? 
СИМЕОН. Ако ли ви нападна? 
ВАРДА. О, това не ще направиш… Всяка война открива победи, но открива 
и поражения! Никой не е сигурен в победата. Какво можеш да спечелиш, 
ако загубиш войната? А бивало е неведнъж и ти го знаеш – че ту вие нас, ту 
ние вас сме побеждавали. 
СИМЕОН. Историята го казва. 
ВАРДА. А тъй, както ти предлагам аз, нито ще лееш кръв, нито ще се 
излагаш на случайността да загубиш нещо, а само ще спечелиш. 
СИМЕОН. Срещу какво ще бъде тая услуга, която ще направим на тебе, 
кесар Варда, извинявай, император Варда? 
ВАРДА. Ще получите Месемврия…
СИМЕОН. Друго? 
ВАРДА. Не стига ли? 
СИМЕОН. Не стига, малко е, императоре! 
ВАРДА. Ах, как ме измъчваш. Добре, Берое и областта, която наричате вие 
Загоре…
СИМЕОН. Друго…
ВАРДА. Не мога повече да дам, не мога да отстъпвам земите на империята! 
Народът ще ме убие с камъни! 
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СИМЕОН. Остави народа, императоре! Додавай, ако искаш да царуваш…
ВАРДА. Не мога повече… Бог ми е свидетел…
СИМЕОН. Нима нямаш още нещо в торбата си за мене лично? 
ВАРДА. За тебе лично? О, разбира се, княже. За тебе лично аз имам 
пригласени седем ката дрехи златовезани…
СИМЕОН. Не се преструвай, ти знаеш, че това не ме занимава…
ВАРДА. И най-скъпия дар за тебе, княже, Хриза! 
СИМЕОН. Така и мислех, че ти държиш тая стрела за най-подире. Така и 
мислех: ти знаеш где е Хриза. Ти сам си я скрил…
ВАРДА. Не я ли запазих за тебе? Защо си недоволен? Да бях оставил други 
да се погрижат за нея, досега Поликсени би избола очите и…
СИМЕОН. Не е ли подстригана вече? 
ВАРДА. Тя ще бъде подстригана, ако ти пожелаеш това…
СИМЕОН. Отново да я видя, да я убедя… О, има ли сега по-велико щастие 
за сърцето ми от това. 
ВАРДА. И тъй, ти виждаш, княже, че всичко се нарежда по моето и твоето 
желание. Едничък подпис само на тоя пергамент и ние ставаме съюзници. 
Не искам тутакси да го подпишеш, до утре вечер обмисли и реши. А утре 
вечер пред пристанището на малкия дворец ме чакай, оттам ще отидем да 
вземем Хриза… От моите ръце искам да получиш щастието си…
СИМЕОН. Ще бъда там! Но тая нощ и утрешния ден страхувам се от 
ожидание жестоко сърцето ми да се не пръсне… Позволи да те оставя, за да 
заключа оттатък договора. (Излиза.)
ВАРДА (сам). И тъй, последний камък... положих. Ще бъде мирен Преслав и 
българските орди не ще ме изненадат в медения месец на моята любовница, 
империята…Той ще стане властник в Преслав, това го зная, а властник тук 
ще бъда аз. И догдето той със своята слъзлива и невинна женица се разправя, 
аз моята работа ще извърша. О, дано ме само друг някой не предвари…
ПОЛИКСЕНИ (влиза бурно). Най-после те открих, коварний кесаре! 
ВАРДА. Съкровище голямо намери, вижда се, та тъй се радваш! 
ПОЛИКСЕНИ. Да, не си съкровище голямо ти за мене, щом тъй желанията 
ми изпълняваш, както ги изпълни досега. Ти скри от мене Хриза, но яз я 
открих! 
ВАРДА. И си дошла да зарадваш Симеона с тая приятна вест?
ПОЛИКСЕНИ. Не се гаври с мене, кесар Варда. Ний имаме тъй много общи 
тайни, че аз опасна мога да бъда за тебе…
ВАРДА. Не знаех, че тая уста, що може да целува, знае и да заплашва. 
Тайни! Такава тайна, че бях твой любовник! Носачите по улиците пеят за 
нази песни. Това е тайна! 
ПОЛИКСЕНИ. Та що? Това не е тайна. Но други тайни…
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ВАРДА. А друга тайна е тая, че ти каквото вършиш, за младий варварин го 
вършиш, моя хубавице. Не те ревнувах, това детско чувство е за мене отдавна 
изживяно. Но аз не исках на моите кроежи да пречиш и понеже знаех на 
какво си способна, сестра ти скрих от твоите любезности сестрински по-
далече. 
ПОЛИКСЕНИ. Досега служих на твоите прищевки, на твоите кроежи, кесар 
Варда. А ти ми измени, ти се съюзи с враговете ми, ти на моето отмъщение 
преграда слагаш…
ВАРДА. Ех, аз ти трябвах – мост към Симеона. А ти помисли, Варда е глупец, 
той моите кроежи не разбира. 
ПОЛИКСЕНИ. И сега не съм ти нужна вече, мислиш? Ти кроиш да се качиш 
на престола без моя помощ? 
ВАРДА. Да се кача на престола, аз? Какво бълнуваш, клетнице? Как смееш 
да говориш против императора? Не знаеш ли какво може да те очаква за 
тия думи? Или защото бе за кратко ти моята прищевка след сит обяд и 
оргия пиянска, забрави кой съм и властта догде се простира? 
ПОЛИКСЕНИ. Така ли си уверен в заговора, скроен от тебе скрито 
и потайно? Не предполагаш ли, че зная всичко? Събранията в твоя 
дом, подаръците, що раздаваш, привържениците си, които привикваш 
от провинциите с благовиден предлог, че трябва да докладват на 
императора? 
ВАРДА. Бълнуваш, Поликсени, ти си болна. Любов, омраза, ревност 
сърцето ти разкъсват и ти не виждаш ясно къде отиваш. Тоя, който знае за 
високопоставените много тайни, или мълчи, или пък съединява усилията 
си с техните.  И няма защо да се хвали, че знае много. 
ПОЛИКСЕНИ. Заплашваш ли ме? 
ВАРДА. Предпазвам те, Поликсени. Бъди благоразумна…Ти знаеш где е 
Хриза. И това, що знаеш, го зная пък аз от моите слуги, които вървят 
по петите ти. Помни това. Когато ти се връщаше в града, в убежище 
по-безопасно тя бе отведена – да не можеш да я стигнеш. Но искаш ли 
отново да я видиш, ела ти утре вечер пред Малкия дворец. Оттам ние със 
Симеона ще тръгнем, за да отидем при Хриза. Ела след нас, ако желаеш…
Но ако ти до утре бълнувания имаш такива за заговори, за престол, за 
власт – помни, след тебе са моите слуги… Не се опитвай да се доближиш 
до императора… С голяма скръб бих видял твоето така прекрасно тяло 
пронизано… (Излиза.) 
ПОЛИКСЕНИ. Студений честолюбецо, аз зная, че ти, без да ти трепне 
окото, би ме жертвал! И тука всичко се руши, и тука! 
СИМЕОН. Що ще тук тая жена? Вране! Вране! 

Вран влиза уплашено.
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СИМЕОН. Ти я пусна тук? Въпреки заповедта ми?
ВРАН. Прости ме, княже, тя искаше да види кесар Варда и Варда беше тук.
СИМЕОН. Кълна се в Морана! Ти заслужаваш смъртта на роб! 
ВРАН. Готов съм да умра дори без вина, но зная, че смъртта ще ми намери 
по-друга, по-възвишена причина…
ПОЛИКСЕНИ. Не е виновен той… За всичко аз съм виновна. Княже, 
последна дума имам към тебе… Не ще прилича тя на досегашните ми думи. 
Съдбата спуща чер мрак над мене, скоро ще умра. Над мене съдбата изрече 
своята присъда. Отровата, коя сама приготвих, разлива се навсякъде и ме 
трови. Ще можеш ли да ме простиш за всички мъки, с които ти сърцето 
изтерзах? 
СИМЕОН. По бих повярвал дяволът в черква да влезе, не ти да се разкаеш. 
ПОЛИКСЕНИ. За сетен път те виждам може би… Прости ми, Симеоне…
СИМЕОН. Дори да беше искрена и честна, на Оня, който прощава, се моли. 
Не мога да простя – човек съм, а не Бог…
ПОЛИКСЕНИ. О, позволи ми да се докосна до края на твоята одежда, идол 
мой…
СИМЕОН. Вране, изведи я! 
ВРАН. Иди си, Поликсени! (Извежда я до вратата.) Върви… дома! (Затваря 
вратата и се обръща усмихнато към Симеона.) Сега позволи ми да ти 
докладвам нещо важно. 
СИМЕОН. Казвай! 
ВРАН. Искро, скороходец от Преслав, е тук навън и чака. 
СИМЕОН. Да дойде скоро! 
ВРАН. С него са и двама търговци нашенци, Драган и Мирко, а се събраха 
още Вергав, … Боимир…
СИМЕОН. Не се бави, старче! Да влязат всички! 
ВРАН. Влезте, приятели! Небето се изясни! 

Влизат Искро, Драган, Мирко, Зергав, Воимир.

СИМЕОН. Добре дошъл, Искро! Що има в Преслав? Живи ли са и здрави 
всички? 
ИСКРО. Що има ще разбереш по писмото, което ти нося, княже! Но устно 
всички те поздравяват и чакат с нетърпение кога ще се завърнеш… (Подава 
му писмо.) 
СИМЕОН (отваря писмото). От татко? (Чете.) О, нима е възможно? Нима 
е възможно! Брат ми, Владимир! Не са били напразни слуховете, които тук 
дори достигнаха! Братко, братко! 
ВРАН. Нима не са радостни новините от Преслав? 
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СИМЕОН. Приятели… Ах, Мирко и Драгане, простете, че в залисията си…
Как върви търговията ви? Продадохте ли всичко, що донесохте на тукашния 
пазар? 
ДРАГАН и МИРКО. Да, княже, доволни сме…
СИМЕОН. Вий имате и кораб, нает от Варна да пренася стоки тук, нали? 
ДРАГАН. Да, княже, той е в Златний рог. Капитанът ми, арабин, очаква 
само заповед да дам…
СИМЕОН. Тогава тая заповед предай веднага: утре вечер да бъде готов 
пред Малкия дворец… Оттам за кратко ще се отбием ние в един манастир, 
а след това – за Варна и за Преслав оттам! 
МИРКО и ДРАГАН. Отиваме незабавно, светлий княже! (Излизат.)
СИМЕОН. А вие всички тук! Ни гък! И бързо всичко пригответе за път. 
ЗЕРГАВ. Отиваме си вече! Отиваме си! В Преслав, в Преслав, на воля и 
свобода! 

ЗАВЕСА
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